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مقدمة :

ا  "اللغة العربية"األبناء األعزاء، هذا هو كتابكم  وآداهبا، بذلنا فيه غاية جهدنا؛ من أجل أن يكون قادرً

لعلـوم  عىل إقناعكم وإمتاعكم.. من أجل أن يكون أهالً النتقـائكم والقتنـائكم.. ومـن أجـل أن ينترصـ

العربية عىل الوجل منها أو الوجوم جتاههـا.. ومـن أجـل أن يسـاعدكم عـىل اسـتثامر وقـتكم ىف التحليـل 

والتحليل والتعليل بأكثر من االستذكار أو االستظهار.. وأن ينمى ىف شخصياتكم مهارات النقد والتأصيل 

 تقليد واملحاكاة والرتديد.والتقنني والتعبري، وأن ينترص هلذه املهارات عىل قدرات التلقني وال

ا لديكم، كام هـو عزيـز عـىل مؤلفيـه  وكلنا أمل أن حيظى الكتاب بصحبتكم الدائمة ، وأن يكون عزيزً

 ومراجعيه ومدرسيه.

نْسى من ذاكرتكم الوطنية:  ولديكم أهيا األعزاء عرش حقائق ال تُ

 العلم وسيلة رفع شأن اإلنسان وارتقاء األمم والشعوب.  ●

 الديمقراطية تعبري عن الرأ ىف حرية تامة، مع احرتام حرية اآلخرين ىف التعبري واحلوار.  ●

دقة السلوك ىف تعميق ثقافة الثقة بالذات ، وثقافة االنتامء واملواطنة، وثقافة التواصل والتكامل بني   ●

 األجيال.

إصـالح الـذات ومراجعـة  البحث عن القدوة احلسنة، والنموذج الطيب، واملثـال الراقـى طريـق  ●

 النفس.

االهتامم بلغتنا العربية واجـب قـومي؛ باعتبارهـا مـدخل الثقافـة واهلويـة والشخصـية والتـاريخ   ●

 ورشعية البقاء.

ثقافتنا العربية ثقافة حوارية حترتم املشرتك اإلنسانى، وال تعرف التعصب لألجناس أو األديان عىل   ●

 مد تارخيها العريق.

العامل بالعربية عىل مد قرون طوال من عمر الزمان، حني أنتج علامء األمـة الثقافـة والعلـم تكلَّمَ   ●

 واملعرفة بلغتهم العربية وترمجوها لآلخر.



طريق التقدم يبدأ من حتولنا إىل ثقافة العمـل واإلنتـاج، وتقيـيم األداء، ونقـد الـذات واملرونـة ىف   ●

  الفهم والتحليل واالبتكار.احلوار واملناقشة، وجتاوز االستظهار إىل

ه مـن قـيم   ● ليس من شيمة ثقافتنا التعصب أو االنغالق أو التطـرف أو التكلـف، بـدليل مـا نرشت

 التسامح والتثاقف مع اآلخر.

نجاح املرشوع: الوطنى والقومى واملستقبىل يبدأ من احرتام لغتنا، وتعزيـز مكانتهـا وتعلمهـا مـن   ●

 ا الدالة عىل عمق حضارتنا منذ فجر التاريخ.خالل نامذج رفيعة من نصوصه

 

 وفقكم اهللا لكل اخلري والنجاح
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د.زكى نجيب حممود

اإلرادة هى نفسها العمل الذ حيقق اهلدف ويزيل ما قد 

دون حتقيقه رشيطة أن يكون اهلدف هو هدفك  )١(حيول

ذا كانت إآلة مسخرة ىف يد صاحب اهلدف، وال كنت إأنت و
ن قولك أا اإلرادة هى نفسها الفعل ، فقد أصبح واضحً 

  ؛ال يزيد شيئا عىل قولك ، اإلرادة "إرادة الفعل"
ال

ألن هذه 
تكون بغري فعل ، كام ال يكون الوالد والدا بغري ولد ،  

 يكون اليمني بغري اليسار ، وال يكون البعيد بغري القريب ،

ال يتم  )٢(كل هذه متضايفات ،عىل بغري األدنىوال األ

 ألحدها بغري أن تضاف إىل شقها اآلخر.
غري فعل إنه إذا كان ال إرادة ب"ونخطو خطوة أخر، فنقول 

، وسواء كـان التغيـري ضـئيال أو فكذلك ال فعل بدون تغيري

نك ال تفعل الفعل ىف خالء ، بـل تفعـل إجسيام فهو تغيري ، 

ا فيتغري مكانه ليتغـري لتحرك به شيئً  –أ فعل كان  –الفعل 

صبح هناك جزءا من اجلدار وكان املاء هنا أداؤه وتتغري صالته باألشياء األخر : كان احلجر هنا عىل اجلبل فأ

ىل صبح ىف جـوف القلـم ، ثـم انتثـر عـأكان املداد هنا ىف الزجاجة ، ف ،صبح هناك ىف أنابيب املنازلأىف النهر ف

  م، نال درجة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة لندن قدم ١٩٠٥د. زكي نجيب محمود أديب ومفكر وفيلسوف كبير ولد بدمياط
 م١٩٩٣سهامات التي أثرت المكتبة العربية، توفى عام العديد من اإل

 يحول: يمنع )١(
 : أمور يكمل بعضها بعضا متضايفات) ٢(

املوضـوع األول

 هداف :األ
ىف هناية هذا املوضوع ينبغى أن يكون الطالب

ا عىل أن :  قادرً
* يفهم الدالالت غري املبارشة التى يوحي هبا

 النص املسموع.
 تحدث.م*حيدد االجتاه الفكر لل

*حيكم عىل األدلة املتضمنة يف النص املسموع.
.يوظف األمثلة والشواهد واألدلة يف حديثه *
 .يستخدم أدوات الربط *

يستخدم صورا بيانية يف حديثه * 
ة.يناظر زمالءه حول قضية اجتامعية أو أدبي*
 يقرأ عرب الوسائط التكنولوجية املتعددة.*
 .حيدد الفكر الزائدة والناقصة يف النص*
 .يبد رأيه فيام يقرأ من نصوص معلال*

يقرتح أكرب عدد ممكن من العناوين لنص قرأه. *
 .ول النصح* يطرح أسئلة إبداعية 

 .* يثري املقروء بفكر ابتكارية
 قرأه.يلخص مقاال * 
 .يكتب مقاالت ىف موضوعات متنوعة *
 .ينقد موضوعا من حيث الفكرة أو األسلوب*
 .يستخدم القواعد اللغوية ويوظفها ىف الكتابة *

يوظف التكنولوجيا احلديثة ىف التعبري عن * 
 .نفسه واحتياجاته

المطابع األمیریة

وال

مطابع زمزم

ل يتم املعنى
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امات خا فزرعت ، وكان احلديد خامة من إذا وقع عليها برصه، وكانت األرض يبابً  ئالورق كتابة يقرؤها قار

 وكل فعل حركة وتغيري. ،ا...كل إرادة فعلبانً ضاألرض فصنع ق

براز عنرص من عنارصهـا، إا إىل شىء ، بل هو قول يوضح معنى اإلرادة بال يضيف شيئً  "إرادة التغيري"فقولنا 

نه ذو وحدة عضوية هادفة وأنه ىف سريه نحو أن تقول عن اإلنسان إنه إنسان حى لنفهم من ذلك أكان يكفى و

 نه ىف فعله متحرك وحمرك ومتغري ومغري.أرادته فاعل ، وإنه ىف أأهدافه كائن عاقل مريد ، و

ا للنتائج التى سنستخرجها ىف الفقرة التالية من املقال، هو العالقـة بـني الفـرد  –إن أهم ما نريد أن نقرره هنا  متهيدً

واملجموع، تلك العالقة التى تضمن للفرد حريته، وىف الوقت نفسه تضمن مشاركته للمجموع ىف رسم األهداف، 

ى يساير فيه مواطنيه، وأن يكون فام أكثرَ ما قاله القائلون بوجود التعارض بني أن يكون الفرد منخرطا ىف جهد مجاع

ا  –  ىف التامس الطريق الذ يراه مالئام له. –مع ذلك حرّ

ا عىل أال تعارض بني اجلانبني، إذا نحن فرقنا بني شيئني: اإلطار الذ حيدد قواعـد السـري ثـم خطـوات  واألمثلة كثرية جدّ

رة أو العبـى الشـطرنج، ال يسـمح ألحـد الالعبـني السري ىف حدود ذلك اإلطار، فهنالك قواعد مشرتكة بني العبـى الكـ

ِّرك الكـرة أو قطعـة الشـطرنج حيـث أراد ىف حـدود قواعـد  باخلروج عليها، ومع ذلك فلكل العب كامل احلريةُ ىف أن حيُ

و خذ مثال آخر: قواعد اللغة يلتزم هبا كل كاتب هبا أو قارئ هلا، فليس من حق الكاتب العربى أن ينصب فـاعال أ –اللعب 

أن يرفَع مفعوال به، لكن هلْ يعنى هذا حرمانَ الكاتب من حريته فيام يكتبه، وفق تلك القواعد؟ إن لكل كاتب موضـوعاته 

َطُّهـا  التى يعرضها وأسلوبه الذ يعرب به عن نفسه، عىل أن يتمَّ ذلك كلُّه ىف حدود املبادئ املشرتكة، ال بل إِنَّ كـلَّ عبـارةٍ خيَ

يِّد ذلك حريته ىف اختيار مادهتا وطريقة صياغتها، ففضال عـىل قواعـد اللغـة  الكاتبُ إنام يلتزمُ  فيها بمبادئَ كثرية، دون أن يُقَ

ا ورصفًا، هنالك مبادئ املنطق يلتزمها بحكم طبيعته نفسها، فهو ال جييز لنفسه  أن يقـول إنـه إذا أراد مسـافر  –مـثال  –نحوً

ا مائتا كيلو مرت ىف ساعتني، فيكفيه قطارٌ يسري برسعة عرشين كيلومرتا ىف السـاعة أو أن يقـول أنـه إذا  قطعَ املسافةِ التى طوهلُ

الكاتـب  –أرادت البالدُ تنفيذ خطة صناعية تكلفتها مائتا مليون من اجلنيهات فيكفيها أن جتمع من املواطنني مخسني مليونـا 

وهكذا قل ىف املُواطِنِ الفردِ بالنسـبة للمبـادئ واألهـداف  حر فيام يقول، ما دام قوله ملتزما لطائفة من مبادئ اللغة والفكر،

ـطُه  نَاشِ ِـيء مَ ـىلَ أَنْ جتَ موع، وكان هو أحد أفراد ذلك املجموعِ فهو حرٌّ ىف طريقة سريهِ وأسلوب حياته، عَ التى وضعها املَجْ

 ملتزمةً للمبادئ املقررة.

نت كلُّ إرادة هى إرادة تغيري، إذن فليس السؤال هو: هـل وبقى لنا أن نستنتجَ النتائج من هذه املقدمات: إنه إذا كا

اإلرادة التى أطلقت الشعب يوم انتصاره هى إرادة تغيري؟ أو إرادة يشء آخر؟ بل السؤال هـو: مـا دامـت اإلرادة 

2018 - 2017
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ورة إرادة عمل وتغيري (ألن العمل هو معنـى اإلرادة كـام قـدمنا) فـام أطلقت الشعب يوم انتصاره هى بالرضالتى 

 ذ نغريه؟ وما اهلدف الذ من أجل حتقيقه نغري ما نغريه؟ال

راد تغيريها، كـأن إذا نحن أخذنا نَعدُّ التفصيالت اجلز . )١(إن القائمة لتطول بنا ألف فرسخ  تحصـرئية التى يُ

موا بعد جهل ، وأن يُطعموا بعـد جـوع ، وأن يكتسـوا بعـد علَّ األفراد الذين يراد هلم أن يصحوا بعد مرض، وأن يُ 

ر، وكأن نحرص الطرق التى يراد هلا أن تُرصف، واحلرشات التى البد هلا أن تباد، واألرض التى البد أن تـزرع  عُ

 واملصانع التى البد أن تقام ... تلك تفصيالت جزئية تعد بألوف األلوف، لكنها تندرج كلها حتت مبادئ حمدودة –

العدد، ثم تندرج هذه املبادئ بدورها حتت ما يسمى بالقيم أو املعايري التى عليها يقاس ما نريده وما ال نريده حلياتنا 

تَ ما لد القوم من معايريَ وقيم، تَغريَّ هلم بالتاىل وجهُ احلياة بأرسها.  اجلديدة، فإذا أنت غريَّ

ـا بـني العـام  )٢(أنملةوال تكون إرادة التغيري قد نالت من حياتنا قيد  ا تامً إذا نحن مل نوحد ىف أذهاننـا توحيـدً

واخلاص، فتلك من أوىل القيم التى البد من بثها ىف النفوس وترسيخها ىف األذهان ، فنحن بـام ورثنـاه مـن تقليـد 

بعيدٌ بني العناية  اجتامعى أحرصُ ما نكون عىل امللْكِ اخلاص وأشدُ ما نكونُ إمهاال للملْكِ العام؛ فالفرق ىف أنظارنا

داخل والعنايـة بتنظيـف الطريـق، الالواجبة باالبن والعناية الواجبة باملواطن البعيد، بني العناية بتنظيف الدار من 

 الفرقُ ىف أنظارنا بعيدٌ بني املال نملكه واملال متلكه الدولة وللجميع، بـني العيـادة اخلاصـة يـديرها الطبيـب الـذ

 "أنـا"م يديره الطبيب نفسهُ ولكنه يديره باسم الدولة، الفرقُ ىف أنظارنا بعيـدٌ بـني معنـى يستغلها واملستشفى العا

اللتان ال تعنيـان أكثـر مـن األرسة  "النحن"و "األنا"يشغلنا هو هذه الذي فام زال  "هم"و  "هو"، وبني "نحن"و

الن ىف أوهامنـا تـدالن عـىل مـا يشـبه اللتان متتدان لتشمال أبناء الوطن مجيعا فام تزا "هم"و "هو"وحدوها، وأما 

 والتعذيب. التى ال يؤذهيا التجويعُ  األشباحَ 

ى املرء بنفسه ألنه  زهَ وال تكون إرادة التغري قد نالت من حياتنا قيد أنملة إذا مل ننقل مواضع الزهو، فبدل أن يُ

ا للخضوع للقانون كام خيضع له عامة السواد، يُزهى املرء بنفسه بقدر ما هـو خاضـع لقـانون الدولـة  ليس مضطرً

ا ىف اخلفاء، فنحن بحكم التقليد االجتامعى الذ ورثنـاه، مـا نـزال  سواء جاء خضوعه هذا عالنية أمام املأل أو رسً

يكـون اللحـم بمقـدار أو  –مـثال  –نعىل من مكانة الذين ال ترس عليهم القوانني رسياهنا عىل اجلامهري، فإذا قيل 

 ) الفرسخ : وحدة قياس أطوال بحرية، وهو ثالثة أميال. ١(
 صبع.قيد أنملة: قدر رأس  اإل) ٢(
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وحدودها

ً�سرا



2016 -2017اللغة العربية - ال�صف الثالث الثانوى -5-                        الصف الثالث الثانوى         –اللغة العربية 
- ٥ -

ا يكون السكر والزيت بمق دار، رأيت صاحب املكانة االجتامعية قد مأل داره ودور أقربائه وأصـدقائه حلـام وسـكرً

 إال إذا كان ىف وسعه اإلفالت من حكم القانون. –بحكم التقليد  –وزيتًا، ألنه ال يكون صاحب جاه 
رشوط بل يكون تبـديل اإلرادة هى نفسها إرادة التغيري، وال يكون التغيري ملجرد تبديل وضع بوضع بغري قيودٍ وال 

 وضع أعىل بوضع أدنى، ومقياسُ التفاوت ىف العلو، إنام يقاس بعدد املواطنني الذين يلتفون بالوضع اجلديد.

املهم ىف إرادة التغيري أن نعرف ماذا نغري من حياتنا؟ كيف نغريه؟ والذ نريد له أن يتغري هو القيم التى نقـيس هبـا 

ا من شأنه أن حيى أن نختاأوجه احلياة، وكيفية تغيريها ه قق أكرب نفع وقـوة وكرامـة واسـتنارة ر لكل موقف معيارً

 وأمن ألكرب عدد من أبناء الشعب.

 

 

2018 - 2017

ً

تغييرهاٌ
َ
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Ú�í„cÎ@pbjÌâÜm@
 استمع للفقرة األولى من زميلك ثم أجب عما يلي: -١

 ما الدالالت غري املبارشة التي تضمنتها هذه الفقرة؟-أ

أهدافه إال من  تحققتقيمته إال من خالل املجموع وكذلك املجتمع اليميل الكاتب إىل أن الفرد ال يكتسب -ب

 .خالل األفراد.. دلل عىل ذلك بعد استامعك للموضوع

 ما أدوات الكاتب للتدليل عىل ما طرحه من فكر؟ وما رأيك فيها؟-ج

الفريــق  ىوتبنــالــرأى القائــل بــأن للمخــدرات فوائــد، الطــرف األول منهــا  ىك فــي منــاظرة تبنــءشــارك زمــال –-٢

 أيهما تميل مع التعليل مراعًيا ما يلي: إلىأضرار المخدرات..وضح الرأى القائل الثاني 

  .توظيف الشواهد واألمثلة•

  .استخدام أدوات الربط•

 .توظيف الصور البيانية•

  .يمكن االستغناء عنها في النص حدد الفكر التي-٣

 ؟النص إلثراءالتي تقترحها  ما الفكر-٤

 .للموضوع اقترح خمسة عناوين-٥

 :امأل الجدول التالي-٦

 التعليل لم يعجبنيما التعليل ما أعجبني المكون

     الفكرة

     العبارة

     التراكيب

     األسلوب

 

 اقرأ الفقرة التالية ثم أجب عن األسئلة التي تليها: - ٧

مطابع زمزمالمطابع األمیریة



2016 -2017اللغة العربية - ال�صف الثالث الثانوى -7-

                       الصف الثالث الثانوى         –اللغة العربية 
- ٧ -

أن يكـون الهـدف  "اإلرادة هي نفسها العمل الذي يحقق الهـدف ويزيـل مـا قـد يحـول دون تحقيقـه شـريطة

 هو هدفك أنت وٕاال كنت آلة مسخرة في يد صاحب الهدف"

 من خالل فهمك ملعاين الكلامت من خالل السياق هات ماييل:-أ

 "رشيطة -حيول -مسخرة"معنى: •

 "صاحب –حيول  –يزيل "مضاد: •

 "أنتَ  –رشيطة  –إرادة "مجع: •

 ما العالقة بني اإلرادة والعمل؟-ب

 ؟مسخرة يف يد صاحب اهلدفمتى يصبح اإلنسان آلة -ج

 .........؟ ما موقع اجلمل التالية من اإلعراب-د

 اإلرادة هي نفسها العمل•

 حيقق اهلدف•

 .هتااجابإاقرتح ثالثة أسئلة عىل الفقرة السابقة ثم اكتب  -هـ 

 :الفقرة التالية ثم أجب أاقر  - ٨

توحــد فــي أذهاننــا توحيــًدا تاًمــا بــين العــام  قــد نالــت مــن حياتنــا قيــد أنملــة إذا نحــن لــم "وال تكــون إرادة التغييــر

 القيم التي البد من بثها في النفوس وترسيخها في األذهان" ىوالخاص تلك من أول

 .هات معنى (قيد أنملة) ومضاد (التغيري)-أ

 .عرب عن الفقرة السابقة بأسلوبك-ب

 استنتج ماييل:-ج

 .القيمة التي تدور حوهلا الفقرة•

 .اقناع القارئ هباالفكرة التي يريد الكاتب •

 ؟ما األدلة التي ساقها الكاتب يف النص القناع القارئ بفكرته-د

2018 - 2017

فتلك ،

ء
ء
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 .لجمل التي حتتها خط يف الفقرةاإلعرابى لوقع املحدد  -هـ

 لخص الدرس في فقرتين مراعًيا ما يلي: - ٩

 .مالئيةالصحة النحوية واإل•

 .السالمة األسلوبية•

 .الدقة التعبريية•

ـــمجموعـــة أنشـــئ علـــى صـــفحتك بأحـــد مواقـــع التواصـــل االجتمـــاعي   بالتعـــاون مـــع زمالئـــك - ١٠ مها ثـــم وسِّ

 وجهات نظرك في الحياة والكون.و  ك آراء ضمنها

مطابع زمزمالمطابع األمیریة
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األدب األوريب ميدانٌ ال يتسع لالقتباس من احلضارة العربيـة كـام اتسـعت ميـادين وقد يسبق إىل اخلاطر أن 
العلوم واملباحث الفكرية الختالف اللغة واختالف قواعدها من أساسها بني الشعبة اآلرية والشعبة السـامية مـن 

 اللغات.

األسـباين يف (دون كيشـوت) وال  )٢(اإليطايل يف (صباحاته العرشة) وال رسفـانتيز )١(إال أننا ال نقرأ بوكاشيو
يطـايل يف (القصـة اإلهليـة) إال تبـني لنـا عـىل اإل )٤(اإلنجليزي يف رواية (العربة باخلواتيم)، وال دانتـي )٣(شكسبري

  .وغريمها )٥(التحقيق أهنم مدينون لقصص ألف ليلة وحكاية ابن طفيل

 حضارة العرب وسطت الحضارات زمانا ومكانا

هذه العجالة الرسيعة عن نصيب العـرب حضـارة العـامل ال تعـدو أن تكـون عنوانـا جممـال هلـذا املوضـوع 
نصاف إ إملامةن نلم فيه أاملستفيض الذي ال حياط به يف غري املجلدات الضخام وكل مانبغيه من هذا العرض املوجز 
 و احلديث.أباملكان الرفيع الذي تتبوأه حضارةُ العرب بني أرقى احلضارات اإلنسانية يف تارخيها القديم 

ها من اإلنصاف مامل نُدخل يف حسابنا تلك املنزلةَ الوسطى التـي امتـازت هبـا  ولكننا ال نبلغ هبذه االملامة حقَّ
ونعني باملنزلة الوسطى أن هذه احلضارة قامت متوسطةٌ يف  حضارةُ العرب يف حيز املكان وحيز الزمان عىل السواء.

مكاهنا بني الرشق والغرب متوسطةٌ يف زماهنا بني حضارات القرون األوىل وحضارة القرون احلديثـة مـن أواسـطِ 
ن فاستطاعت بتوسطها يف املكان أن تنقل من الرشق اىل الغرب وأن تعرف العامل بام كـا القرن التاسع عرش إىل اآلن 

 حمجام وراء السدود واملسافات من حضارات الفرس واهلند والصني.

 ) شاعر روماني م١٣٧٧ –م ١٣١٣جبوتا في بوكاشيو () ١(
  م١٦١٦وتوفى سنة م ١٥٤٧روائي وكاتب مسرحي وشاعر ولد سنة ) ٢(
 نجليز عظم الشعراء والكتاب المسرحيين اإلأ) م١٦١٦ –م ١٥٦٤وليم شكسبير () ٣(
 م١٣٢١وتوفى  ١٢٦٥شاعر عاش سنة )٤(
م وله قصة مشهورة هي "حي بن ١١٨٥وائل القرن الثاني عشر الميالدي وتوفى سنة أندلسي ولد في أفيلسوف وطبيب عربي ) ٥(

 يقظان"
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مـن العلـم  ) ٢(، جعلت هلا مركزا قياديا ىف العلـم، هنلـتطيبةٌ  ظروفٌ  )١(هاقد واتتْ  العربيةَ  األمةَ  وىف احلق أنّ 
 تنقل علومَ  أمةً  نّ أَ  ن نتصورَ أوالرسيانية، ومن املستحيل  واهلنديةَ  غريقية، والفارسيةَ اإل غريقى ، وترمجت الكتبَ اإل

هذا العلم الذ تنقله، وال  الستيعابما يؤهلها  يالعلمى واحلضار بلغت من التقدمِ  قد ن تكونَ أخر دون أأمة 
 ىف العرص اإلسالمى الزاهى، حتـى كـان العلـمُ  بالعلمِ  العربيةُ  نيت األمةُ عنيت بالعلم، كامعُ  ىف التاريخُ  أمةٌ  تُعرف

 واحلركة العلمية جزءا من حياهتا وكياهنا.

احلضـارة العلميـة،  ىف كل عرص وآن، سطعوا ىف سـامءِ  هبم العلمُ  يزدهيالثالثة الذين  ويعترب البريونى ثالثَ 
اهليـثم والبريونـى،  سـينا، وابـنُ  هم ابنُ ف قدما ىف علمه وفنه، أما الثالثةُ  منهم هو األعىل كعبًا، واألرسخَ  وكان كلٌّ 

 القرن الرابع اهلجر، حتى منتصف القرن اخلامس. ا فيه فهو احلقبة املمتدة من منتصفِ أوالذ نش وأما العرصُ 

ـ لد بضـاحيةٍ وهو أبو الرحيان حممد بن أمحد الفلكى وُ   هــ، زار العواصـمَ ٣٦٢وارزم سـنه مـن ضـواحى خُ
، وتُ  ا حافمِّ هـ، بعد أن عُ  ٤٤٠وىف ىف سنة العربية، وعاش ىف اهلند زمنًا طويالً بالبحث والتأليف  ةً لر نحو ثامنني عامً

والدراسة مل  يقترص عىل دراسة العلوم الطبيعية والرياضية والتأليف فيها، ولكنه ألـف ىف التـاريخ واجلغرافيـا كـام 
 والرياضيات واملثلثات. ألف ىف الفلكِ 

ا استقىص فيها حوادثَ  وقد زار اهلندَ  ها ووصـف ها وأساطريَ اهلند وأخبارَ  ىف حداثته، وأمىض هبا أربعني عامً
ما للهند من مقولة مقبولـة  حتقيقُ  "عجيبة، وخرج عىل الناس بكتابه املشهور  ها ىف إفاضةٍ ها وأزياءَ ا وأخالقَ عاداهتِ 

الشعوب الرشقية  املراجع الستطالع أخبارِ  من خريِ  ه ىف التاريخِ ليفَ ولقد أمجع النقاد عىل أن تأ "ىف العقل أو مرذولة
 ها وأساليب معيشتها.ثوحواد

إىل السـلطان امل)٣(وملا عاد البريونى من اهلند، استقر ىف البالط الغزنـو رسـالةً ، وأهـد ىف علـم  سـعود
 رو أنّ أجزاء، ويُ  ضخم يقع ىف ثالثةِ  عن كتابٍ  وهى عبارةٌ  "القانون املسعود ىف اهليئة والنجوم"الفلك عنواهنا 

ـ ةليه ثالثَ إالعظيم، فأرسل  أراد أن يكافئه عىل هذا العملِ  السلطانَ  الفضـة، فردهـا  ا مـن نقـودِ مجال، تنـوء بأمحاهلِ
 للعلم. العلمَ  البريونى قائالً إنه إنام خيدمُ 

خـر، ىف اهلندسـة واحلسـاب أُ  ، كتب رسالةً لكيةَ الف هذه الرسالةَ  التى أخرج فيها البريوين هانفسِ وىف السنة 

ـا أ،كام  "الصيدلة  كتابُ "الطبية،  ىف املادةِ   وله كتابٌ  "صناعة التنجيم ألوائلِ  التفهيمُ "ا والتنجيم، عنواهنُ  لف كتابً

 ورسالة ىف املعادن. "اجلواهر ىف معرفةِ  اجلامهرُ "ىف اجلواهر، عنوانه 

 واتتها: سنحت لها. (١) 
 نهلت: غرفت وأخذت. (٢) 
 ) المولود بغزنة فاتح الهند١٠٣٠ – ن سبكتكين (ب البالط الغزنوي: نسبة إلى السلطان محمود (٣) 
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ـ اهلند، فقد درس هناك العلومَ  من رحلةِ لقد أفاد البريونى أعظم فائدة  اهلنديـة،  العلـومَ  )١(قذِ اليونانية كام حَ

 ."ثار الباقية عن القرون اخلاليةاآل"كتابه عن اهلند كام نرش كتابه العظيم  "سخاو" وقد نرش املسترشقُ 

فهـو ىف : عبقريـة نـادرة املثـاليدل عىل أنه التباين، مما  كثرية متباينة غايةَ  والواقع أن البريونى قد متيز ىف فنونٍ 

اجليولوجيني املعارصين،  بشهادةِ  جيولوجى ممتازٌ  "اجليولوجيا"رخ حمقق مدقق، واسع االطالع، وىف ؤم "التاريخ"

الرياضـيات  ساتذةِ أ بشهادةِ  ممتازٌ  رياىضٌّ  "الرياضيات"ز بشهادة الفلكيني املعارصين، وىف اممت فلكىٌّ  "الفلك"وىف 

 املعارصين.

ـا  البريونى مابني مطبوع وخمطوط، وموجود ومفقود، فإذا هبـا تبلـغ مائـةً  رصت مؤلفاتُ لقد حُ  وثامنـني كتابً
ا ىف الكتابة باللغة الفارسـية كـذلك، وىف  ورسالة. وقد كتب البريونى معظمَ  مؤلفاته باللغة العربية، ولقد كان بارعً

 هم ودراساهتم.إليها املسترشقون ىف بحوثِ  من مؤلفاته القيمة، يرجع طيبةٌ  الكتب األوربية مجلةٌ  ورِ دُ 

جرم  عد القمر من األرض، ومقدارِ وللبريونى رسالة ىف األبعاد واألجرام يتكلم فيها عن مساحة األرض، وبُ 
دار ظل القمر، ثم أبعاد وأحجام عطارد والزهرة واملريخ و املشـرت و قالقمر من جرم األرض، وقطر الشمس وم

 لخ.إزحل .... 

ومتيزه، من عبقرية فذة، إىل ذكاء نادر متوقد، مع صـرب  التى ختلق العاملَ  ساسيةاأللقد متيز البريونى بالصفات 
ىف  املالحظة وبراعة ىف االسـتقراء، مـع زهـدٍ  يف ، إىل دقةرف له نظريٌ أن عُ  مثابرة، وجلد عىل العمل قلّ وومصابرة 

التقيد بزمن،  الشمول وعدمِ  من مظاهرِ  ن البريونى مظهرٌ إ"ه بحق الصغائر حتى قيل عن عن وٍّ لُ وعُ  املال والسلطانِ 
 ."العقول العظيمة شأنَ 

هنا إسنة، و لفِ أمن  أكثرَ  عدد كبري من االقتباسات من مؤلفات البريونى، كتبها منذُ  مكان جتميعُ اإل لفينه إو
ا من املناهج العقلية التى يُ   ا حديثة.هنّ أاليوم  فرتضُ لتسبق كثريً

ا بعنوان  -م١٩٥١العلوم السوفيتية سنة  صدرت أكاديميةُ ألقد  ا تذكاريً نرش حتـت إرشاف  "البريونى"جملدً
املسترشق تولستوف بمناسبة مرور ألف سنة هجرية عىل مولده. كام صدر ىف اهلند املجلد التذكار للبريونى سـنة 

ـا بفضـلهِ  البحوث واملقاالت عن البريونى، وذلك احتفاالً  ، حيو عرشاتِ م ١٩٥١  عـىل العلـمِ  بـذكراه، واعرتافً
 .واإلنسانيةِ 

 حذق: مهرفيها. (١)

2018 - 2017
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  استمع للدرس ثم أجب عام يىل :.١

 ماذا يمثل البريونى ىف نظر املسترشقني؟-أ

 ما العوامل التى أثرت ىف نضج احلضارة االسالمية؟-ب

 رشح هذه اجلملة؟انشأة البريونى ورحالته خلقت منه عاملًأ فذا. -ج

 لطالب العلم؟ماذا ينبغى -د

 ماذا تفيد من حياة البريونى كطالب علم؟ -هـ 

 تدل عبقرية البريونى؟ ىءعىل أ ش-و

 أدخل كل كلمة من الكلامت التالية ىف ثالث مجل بمعان خمتلفة :-ز

  ةً لحاف•

 إفاضةٍ •

 تنوء •

 حتدث  ىف اإلذاعة املدرسية عن  أبرز صفات البريونى مراعيا ما يىل :.٢

 . الفصحىحتدث اللغة العربية •

 املستمعني بتعبريات مناسبة. خماطبة •

 ع لغة اخلطاب حسب املقامات واألغراض واملعانى.يوتن•

 ف األمثلة والشواهد واألدلة.يوظت•

 .م أدوات الربطاستخدا•

 اقرأ الدرس قراءة صامتة ثم أجب عام يىل :.٣

 ما الفكرة العامة للموضوع ؟-أ

  ؟ما الفكر اجلزئية التى اشتمل عليها النص-ب

 إضافتها للموضوع ؟ د الفكر التى  تو ما-ج

 أكرب عدد  ممكن من العناوين للموضوع قرتح ا-د

 برز البريونى؟ وما أشهر كتبه؟ ىءىف أ ش -هـ 

مطابع زمزمالمطابع األمیریة
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 ؟"قانون املسعود"حيتو كتاب:  ىءعىل أ ش -

 ـ اقرأ ثم أجب :.٤

 "فهو ىف التاريخ"أنه عبقرية نادرة املثال والواقع أن البريونى قد متيز ىف فنون كثرية متباينة غاية التباين، مما يدل عىل 
رخ حمقق مدقق، واسع االطالع، وىف اجليولوجيا جيولوجى ممتاز بشهادة اجليولوجيني املعـارصين، وىف الفلـك ؤم

 ."ساتذة الرياضيات املعارصينأز بشهادة الفلكيني املعارصين، وىف الرياضيات رياىض ممتاز بشهادة افلكى ممت

 ىف مجلتني من إنشائك  "واسع   "ومضاد  " ينةمتبا "هات معنى :-أ

  ؟فيم متيز البريونى ؟ وما األدلة عىل متيزه-ب

من مظاهر الشمول وعدم التقيد الزمنـى، ارشح هـذه اجلملـة عـىل ضـوء صـفات  اللبريونى مظهرً ن إ"-ج
 البريونى.

كلمة عن عبقرية البريونى وانرشها عـىل صـفحتك ىف أحـد مواقـع التواصـل  ١٦٠فقرة ال تزيد عىل  كتبا.٥
 االجتامعى 

اكتب مقاال عن أشهر العلامء العرب ىف شتى املجاالت وانرشها ىف مدونتك اإللكرتونية عىل الشبكة الدوليـة .٦
كروشموهلاللمعلومات  ،  .مراعيًا تسلسل الفِ

  الذين حصلوا عىل نوبل واعرضه عىل معلمك وزمالئك.اكتب بحثًا عن املرصيني.٧
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 (*)د. حسنني حممد ربيع

، "يبـوس"القدس، أو أورشليم، أو دار السالم، أو مدينة العدل، أو  

 قلب عيسى، ومرسـ ومعـراج  "إيلياء"أو  وَ هْ هى جمتىل عني موسى، ومَ

سُ األديـان الثالثـة، وقِبْلَـة  نبينا حممد، عليه الصـالة والسـالم، وهـى قُـدْ

بَداإلسالم األوىل،  عْ يني، الرشق والغرب، وأروع مـدن العـرب الكنعـان ومَ

ار.رمو  ز وحدة دين اهللا الواحد القهَّ

ةً  ــــوركَ مــــا حوهلــــا، كانــــت درَّ ــــتْ وبُ ركَ  متألقــــةً  )١(بُوِ

َ ب واملسلمني تاريخ العرَ   ىف ربْ  العصور، وكانت زهرة املدائن وما تزال. عَ

ـوا احلقـائق فـيام يتعلَّـق  فُ زيَّ وإذا كان اليهود قـد نرشـوا األكاذيـب، وَ

ا  قنــاعإبالقــدس، وحــاولوا  ــاالعــامل زورً ؛ بــأهنم هــم الــذين أنشــأوا وهبتانً

وا يَّدُ  اآلونـةمدينة القدس، وأقاموا مؤمترات واحتفاالت ضـخمة ىف  )٢(وشَ

األخرية بمناسبة مرور ثالثة آالف عام عـىل إنشـائهم إِيَّاهـا، فـإنَّ املصـادر 

أهنم شيَّدوا مدينـة القـدس منـذ ثالثـة آالف التارخيية واألثرية القديمة، تكشف أكاذيب اليهود وادِّعاءاهتم الباطلة، ب

ة عىل ذلك حتكيها فصول من التاريخ.  عام، واألدلّ

ده املصادر القديمة أن مدينة القدس مدينة عربية خالصة، أنشأها العـرب الكنعـانيون منـذ آالف  والذ تؤكِّ

املِ "السنني، وكانوا يسموهنا  سَ . وقد وفد الكنعانيون من شبه اجلزيـرة العربيـة ىف األلـف "مدينة السالم"أ  "أُورْ

ع  تعنىالرابع قبل امليالد. وكلمة كنعان ىف العربية القديمة  خشونة األرض، ومن ثَمَّ صالبة أهلها وبأسـهم، وتفـرَّ

بُوسيني وآراميني وفينيقيني وغريهم. موريني ويَ ة من: عَ  عن الكنعانية بُطُونٌ عدّ

نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع والبيئة األسبق، وعضـو (*) أستاذ التاريخ بجامعة القاهرة، عميد كلية اآلداب األسبق، 
 مجمع اللغة العربية. وصاحب مؤلفات تاريخية تحفل بها المكتبة العربية.

 ) ُدرَّة: جوهرة ثمينة وجمعها ُدَرر.١(
 ) شيَّدوا: بنوا.٢(

 األهداف :
ىف هناية هذا املوضوع ينبغى أن 

ا عىل أن :  يكون الطالب قادرً
ــأ بفكــر املوضــوع بعــد االســتامع  يتنب

 لعنوانه
األصول العربية للقدس. يتحدث *

* يدلل عىل تسامح اإلسـالم مـع 
غري املسلمني.

* حيلل ما يسمع ويميز بينه.
* يتعـــرف دور صـــالح الـــدين 

لصالح اإلسالم.
* يدلل عىل عروبـة القـدس ضـد 

املزايدات واملغالطات حوهلا.
ر مكانة القدس للمسلمني. * يقدِّ

 يلخص املوضوع يف عرشة أسطر*

الرابعاملوضـوع 

مطابع زمزمالمطابع األمیریة
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عـىل الذ كان والده حاكامً للموصل. أن اجلهاد ضد الصليبيني لن يتمَّ إال بتوحيـد اجلبهـة اإلسـالمية، والقضـاء 

ىْ ياخلالفة الفاطمية الش ـقَّ عية، وإعادة مرص إىل حظرية اخلالفة العباسية السنية، وبالتـاىل وضـع الصـليبيني بـني شِ

م، وقربت النهاية املحتومـة للصـليبيني، عنـدما ١١٥٤الرحى. وحتقق أمل نور الدين؛ فقد استوىل عىل دمشق سنة 

م ١١٦٨شريكوه، وابن أخيه صالح الدين األيوبى عىل مرص سنة  استوىل اثنان من قادة نور الدين، مها: أسد الدين

 بعد ثالث حماوالت متتالية.

م ىف حلقـة ١١٧١وتمَّ القضاء عىل اخلالفة الفاطمية الشيعية سنة  م، وأصبح صالح الدين األيوبى هو املتحكِّ

ج أعامله ال١١٨٧القو اإلسالمية، واستطاع ىف الرابع من يوليو سنة  تَوِّ عسكرية ضـد الصـليبيني بانتصـاره م أن يُ

طِّني؛ فغدت قالع الصليبيني  ىف بالد الشام حتـت رمحتـه، ومىضـ يفـتح الـبالد واملـدن ومدهنم الرائع ىف معركة حِ

ا متواصالً. وبدالً من أن يتجه إىل القدس ليستوىل عليه ، إذا بـه استيالءً آمنًا سهالً  االصليبية واحدة بعد أخر فتحً

ــو ــه ص ــا أو بيتج ــره؛الً عك ــد نظ ــة وبُع ــدين احلربي ــالح ال ــة ص ــاهر عبقري ــن مظ ا م ــرً ــك مظه ــان ذل  ، وك

باالستيالء عىل املدن الصليبية الساحلية؛ ليحـرم الصـليبيني مـن قواعـدهم البحريـة، التـى  إذ اختار أن يبدأ أوالً 

 تربطهم بالغرب األوروبى قبل أن يتجه إىل القدس.

نْ  مجعةٍ وىف يوم  م، دخل صالح الدين املسجد األقىص، وصىلَّ ىف قبة ١١٨٧أكتوبر  ٩ /ـه٥٨٣شعبان سنة  مِ

عىل توفيقه ونرصه، وتقدم القاىض حميى الدين بن زكى الدين ليخطب أول خطبة للجمعة بعد اهللا  الصخرة، وشكر

أُوىل القبلتـني، وثـانى املسـجدين، وثالـث "الفتح، فصعد املنرب، وخطب خطبة بليغة، جاء فيها عن القـدس أنـه: 

يْن إالَّ احلرمني، ال تُشَ  ه اخلطيب كالمـه . ووجَّ "نيْ إال عليهنَ عقد اخلنارص بعد املوطيه، وال تُ إل دُّ الرحال بعد املسجدَ

تْ عىل أيديكم املعجـزاتُ ": إىل اجلند قائالً  رَ البدريـة، والعزمـات  ، والوقعـاتً النبويـةُ  فَطُوبَى لكم من جيش ظَهَ

تم لإلسالم أيـام القادسـية، والوقعـات الصديقية. والفتوح العمرية، واجل دْ يوش العثامنية، والفتكات العلوية، جدَّ

م بـه إليـه مـن تزاء، وتقبل منَّا ومنكم ما تقربعن حممد نبيِّه أفضل اجلاهللا  الريموكية، واملناوالت اخليربية! فجزاكم

اق الدماء، وأثابكم اجلنة فهى دار السعداء رَ هْ  ."مِ

ر صالح الدين ا، التى اهللا  القدس، وجعل كلمة وهكذا طهَّ هى العليا، وباستثناء فرتة اخلمسة عرش عامً

م)، فإن املدينة عادت للسيادة اإلسالمية ىف سنة ١٢٤٤-١٢٢٩خضعت فيها القدس بعد ذلك للحكم الصليبى (

ارها باألمن وحرية العبادة، وانتعشت التجارةزُ بالسالم واألمان، وينعم أهلها وَ  م لتنعم١٢٤٤ ل واألحوا وَّ

مطابع زمزمالمطابع األمیریة
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بِلة  انات والقيان، فضالً االقتصادية؛ فكثرت األسواق واحل عن كثرة املؤسسات: اخلريية والعلمية والدينية واألَسْ

ر صفوَ هدوو مات، ومل يعكِّ الفرتة الباقية من العصور الوسطى وحتى احلرب العاملية األوىل. ها شىءٌ طوالَ ئاحلامَّ
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 :ضوع ثم أجب عن األسئلة التاليةاستمع للمو) ١(

 .حدد الفكر الرئيسة للموضوع-أ
 ماذا أعجبك يف املوضوع؟ وملاذا؟-ب
 مد مناسبة املوضوع مليولك القرائية-ج

  .حتدث عن الدور التارخيي ملعرفة إعامر القدس) ٢( 
 القدس مدينة عربية إسالمية. دلل عىل ذلك مستعينًا بام قرأت.) ٣(
ىف ضوء املوضوع ناقش العبارة مع  "تسامح اإلسالم واملسلمني مع املسيحية واملسيحينييؤكد الكاتب ") ٤(

 جمموعتك، ثم سجل ما دار ىف املناقشة.

لَّتْ عىل بعد نظر احلاكم واسترشـافه للمسـتقبل، وضـح ذلـك) ٥( مـن  للخليفة عمر بن اخلطاب مواقف دَ

 .خالل حتليلك للعهدة العمرية ألهل إيلياء

 أجب: اقرأ ثم) ٦(

 ."فكرة اجلهاد... استشرتاستفاد املسلمون فائدة كبرية مما حدث ىف القدس عىل أيدي الصليبيني؛ فقد  "
  ىف مجلتــــنيامفائــــدة) هــــات: مــــرادف األوىل، ومجــــع الثانيــــة واســــتخدمه - استشــــرت( أ ) (

 من إنشائك.
 أفاد) ما الفرق ىف املعنى بينهام؟ - (ب) (استفاد

 شري إليها الفقرة؟(ج) ما الفائدة التى ت
ا، مع ذكر ما يؤيد رأيك.  (د) ما رأيك فيام يدلل عليه الكاتب؟.. انقده متفقا أو خمتلفً

 ماذا كان يمكن أن حيدث لو:) ٧( 
 القضاء عىل اخلالفة الفاطمية الشيعية؟ مل يتمّ   *
 مل يبدأ صالح الدين ىف حتريره القدس باالستيالء عىل عكا؟  *
 صىلَّ سيدنا عمر بن اخلطاب ىف كنيسة القيامة؟  *

 ىف أ مادة تكشف ىف املعجم الوجيز عن معانى الكلامت التالية:) ٨( 

 أسبلة). -جمتىل  -(هبتان 

 كلمة عن عروبة القدس واعرضه عىل معلمك وزمالئك ٤٠١٠اكتب بحثًا ال يقل عن ) ٩(

  

مطابع زمزمالمطابع األمیریة

واستشرافه



2016 -2017اللغة العربية - ال�صف الثالث الثانوى -25-                        الصف الثالث الثانوى         –اللغة العربية 
- ٢٥ -

@‚˝ç�a@Ûœ@·‹»€a@
 (*)التفتازانىالوفا 

العلـمَ بأحكامـه  -فقط-العلمَ ىف اإلسالم عىل أنه يعنى  ال جيوز أن نفهمَ  

ِّفإن مثلَ هذا الفهم  ؛وآدابه، وأنه ال شأنَ لإلسالمِ بالعلم الكونىِّ أو العلم املاد

ومنهـا النشـاط اإلنسـانى كافـة،  لضـروبِ خطأ. ذلك أن اإلسـالم جـاء شـامالً 

رَ اإلنسانُ بتعمريالبحث الكونى، وقد أُ  ر له، وذلك يعنـى ىف خَّ هذا الكون املس مِ

ظـواهره ليسـت  إلدراكـه وبحثـه وأنَّ  خاضـعٌ  دَ املشاهَ  الكونَ   أنَّ  الوقت نفسه

ـ، مِ الغامض الذ ال يُفَرسَّ ه االسـتفادة مـن الكـون،  بالشىء املُبْهَ وأنَّ بمقـدورِ

يقـول تعـاىل:  ورفاهيتهـا، لتـأمني حياتـه ع نِطَـاقٍ ـأوسالل خرياته عىل ـواستغ

[ß Þ    Ý  Ü Û Ú Ù Ø   × Öà Z)ويقول تعاىل : ، )١[i
jklmnopqrst

uvwxyZ)٢(.  

إىل حماولـة  وتوجيهُ القرآن ىف هذا الصدد هو تأكيدٌ لروح املـنهج العلمـى الصـحيح، الـذ يـدفع اإلنسـانَ 
. الثقةاستكشاف ما هو جمهولٌ من هذا الكون وظواهره، عىل أساس من   بقدرة اإلنسان وبالعلم ىف مواجهةِ الطبيعةِ

، قول الرسول  نيَّ عَ  :ملسو هيلع هللا ىلصوممَّا له داللةٌ عىل أن العلمَ ىف اإلسالم غريُ حمدودٍ بحدٍّ مُ

ا أ"دنياكم بشئونأنتم أعلم " مام العقل؛ ليستنبط من أنواع العلوم ما ال حرص له، ، وهذا مما يفتحُ البابَ واسعً

م) ولد بكفر الغنيمى، محافظة الشرقية، تخرج فى كلية اآلداب. حصل على درجـة الـدكتوراه ١٩٩٥ -م ١٩٣٠(*) أبو الوفا التفتازانى (
با لرئيس جامعة القاهرة للدراسات العليا م)، وتدرج فى وظائف هيئة التدريس بقسم الفلسفة، واختير نائ١٩٦١فى الفلسفة اإلسالمية (

م). كـان ١٩٨٥والبحوث، وأثرى المكتبة العربية بدراسات عن الفلسفة والتصوف. نال جائزة الدولة التقديرية فى العلـوم االجتماعيـة (
ر بكتاباتـــه شـــيًخا لطريقـــة مـــن الطـــرق الصـــوفية، واختيـــر شـــيًخا لمشـــايخ الطـــرق الصـــوفية فجمـــع بـــين التصـــوف علًمـــا وطريقـــة. عبـــ

ومحاضراته عن أهمية التصوف والفرق بينه وبـين الخرافـات. وكـان صـاحب نزعـة إسـالمية معتدلـة، أدرك أهميـة التسـامح فـى حيـاة 
 األفراد والشعوب.

والِفكــر مـن مؤلفاتـه: "ابــن عطـاء اهللا السـكندرى وتصــوفه"، و"علـم الكــالم وبعـض مشـكالته"، و"مــدخل إلـى التصـوف اإلســالمى"، و"اإلسـالم 
 الوجودى المعاصر". كما شارك فى تأليف كتاب تذكارّى عن ابن رشد.

 .١٣سورة الجاثية، آية:  )١(
 .١٢) سورة النحل آية: ٢(

 األهداف :
ىف هناية هذا املوضوع ينبغى أن 

ا عىل أن :  يكون الطالب قادرً
* يتعـــرف املفهـــوم الصـــحيح 

للعلم ىف اإلسالم.
القرآن الكريم  من* يعطى أمثلة 

واحلديث الرشيف عن اتسـاع 
مفهوم العلم ىف اإلسالم.

* يتعرف موقـف اإلسـالم مـن 
االســتنباط العقــىل ىف جمــال 

العلوم البرشية.
 * يقدر العلم والعلامء.

اخلامساملوضـوع 

2018 - 2017
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دْ  رِ لْ املعنى ىف قول اإلمام فخر  ومنها ما يتعلق بشئون السياسةِ واالقتصادِ واالجتامع وغريها. مما مل يَ . وتأمَّ فيه نصٌّ

 .)١(Z @= < ?] تعاىل: اهللا  لقول الدين الراز ىف هذا الصدد عند تفسريه

، ومن حديث أبى هريرة   ملسو هيلع هللا ىلص كثريةٌ بأن الرسولَ وقد نطقت أحاديث  ريَ املشاورةِ ألصحابهِ
مـا ": كان كثِ

ا قط رشعية ولذلك قال  وأصبحت هذه املشاورة قاعدةً  ."ملسو هيلع هللا ىلصاهللا  كان أكثر مشورةً ألصحابه من رسول رأيتُ أحدً

يَبْنَةَ " "احلسنُ " رَ رسولُ "وسفيان بن عُ نَّة ىف أمته، ومـع  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا  : إنام أُمِ ه ىف املشاورة ويصري سُ ريُ بذلك ليقتد به غَ

، إال أنَّ علومَ اخللق ال متناهية، فال يبعد أن خيطر ببال إنسان ما مل خيطرُ عـىل مل الناس عقالً كان أك ملسو هيلع هللا ىلصأن الرسول 

، "علم بِشـئون دنيـاكمأنتم أ": ملسو هيلع هللا ىلصاملصالح، وال سيام فيام يفعل من أمور الدنيا، فقد قال  وجوهبال إنسان آخر من 

ا قال  شدِ أمرهم ما تشاور قومٌ ": ملسو هيلع هللا ىلصولذلك أيضً وا ألرَ دُ بة  . ومعنى هذا أن مصالحَ الناس كثريةٌ "قط إال هُ ومتشـعِّ

، ومن مكانٍ إىل مكان. مانِ إىل زمانٍ  وال يمكن حتديدها، وختتلف من زُ

واع العلـوم، التـى تتعلـق بمصـالح النـاس ال حدَّ إذن ىف اإلسالم ملا يمكن أن يستنبطَه العقلُ البرش من أن

 -مـثالً -وهذا هو الذ دفعَ فقهاءَ اإلسالم إىل اعتبار الصناعات  ؛املتغرية من زمان إىل زمان، ومن مكان إىل مكان

. )٢(فروضَ كفاية ، والصناعاتُ تقومُ عىل أساس العلم املـاد، فعلـوم مثـلُ الطبيعـة والكيميـاء واحليـاة والطـبِّ

ةِ وغريها، الزمةندسةِ وواهل تُها عبادةٌ  الزراعَ ا فروض كفا هللاللمجتمع، ودراسَ  .يةٌ تعاىل وهى أيضً

ا  ـنيُ عـىل وىلّ األمـر أن يـدإنـه يَ  -وهذا يدلُّ عىل عمقِ النظرة-وقد قال بعضُ الفقهاءِ أيضً الصـناعاتِ  رَ بِّ تَعَّ

جا للمسلمني رَ انُ أٍّ منها حَ دَ ني ملألنه يوقعُ املس ؛، فإذا مل يفعل ذلك يكونُ آثامً الالزمة للمسلمني، والتى يسببُ فقْ

.  ىف احلرجِ

 "إحياء علوم الـدين"منذ تسعةِ قرونِ ىف كتاب  "اإلمام الغزاىل"وحسبنا أن نشري ىف هذا الصدد إىل ما يقوله 

ا فرض الكفاية (من العلوم املحمودة) فهو كلّ ": "بيان العلم الذ هو فرض كفاية"حتت عنوان  نَى  علمِ ٍأمَّ ال يُستغْ

إذ هو رضورُّ ىف حاجة بقاء األبـدان، وكاحلسـاب فإنـه رضور ىف املعـامالت  ؛عنه ىف قوام أمور الدنيا كالطب

 .١٥٩) سورة آل عمران، آية: ١(
 ) فرض الكفاية: فرض على المجتمع، إذا قام به فرد أو أكثر َسدَّ عن اآلخرين، وكفى عنهم .٢(

مطابع زمزمالمطابع األمیریة
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الَ البلدُ ممن يقومُ هبا حلـرجَ  ـتعَ ، فـال يُ )١(وقسمة الوصايا واملواريث وغريها. وهذه هى العلوم التى لو خَ مـن  بُ جَّ

ـا مـن فـروض الكفايـات كالفالحـة قولنا إن الطبَّ واحلساب من  فروض الكفايات فإن أصولَ الصـناعات أيضً

 وغريها. "واحلياكة

لدينى فقط، وإنام املرادُ بـه نخلص مما سبق إىل أنه ليس صحيحا أن العلم الذ يدعو إليه اإلسالم هو العلمُ ا

والعلـمِ ىف اإلسـالم  نِ يال تعارضَ بنيَ الدِّ  مَّ يدفعُ اجلهل، سواء ىف جمال األمور الدينيةِ أو الدنيوية، ومن ثَ  علمٍ  كلُّ 

 بحالٍ من األحوال.

نـا  -بمفهومه املعارص-وإذا كان البحث العلمى  ينحرصُ ىف جمالني مها: العاملَ األكرب والعاملَ األصغر، فقـد نبَّهَ

Ê É È Ç Æ  Å Ä Ã Â Á  ÀË   Í Ì]   القرآنُ الكريمُ إىل ذلك ىف قولهِ تعاىل:

 Ó Ò          Ñ Ð Ï ÎZ)فالبحث ىف اآلفاق، والبحث ىف األنفس ينتهيـان إىل اكتشـاف قـوانني اخللـق )٢ ،

 .(سبحانه وتعاىل) ومعرفة اخلالِق

 

 لحيرة والضيق .) حرج: أى وقع فى ا٣(
 .٥٣) سورة فصلت: آية: ١(

2018 - 2017
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jÌâÜm��í„cÎ@pb�Ú 
 ما املفهوم اخلطأ عن العلم ىف اإلسالم؟ - ١
 ما جمال العلم ىف اإلسالم؟ - ٢
 املنهج العلمى، وضح ذلك.توجيه القرآن تأكيد لروح  - ٣
 ما أمهية هذا احلديث ىف احلياة املعارصة؟ ."كمأنتم أعلم بشئون دنيا"ملسو هيلع هللا ىلص: قال  - ٤
ـــول - ٥ ـــريه لق ـــراز ىف تفس ـــدين ال ـــر ال ـــام فخ ـــا اإلم ـــى أورده ـــر الت كَ ـــنيِّ الفِ ـــاىل:اهللا  ع  تع

  [? > =@ Z . 
بعنوان: (بيان العلم الذ هـو فـرض  "إحياء علوم الدين"ىف كتابه  الً صكتب اإلمام أبو حامد الغزاىل ف - ٦
 كفاية):

 أمثلة.بعليه  دللِّ ( أ ) فام هذا العلم؟ 
 (ب) وملاذا كان هذا العلم فرض كفاية؟

ليس صحيحا أن العلم الذ يدعو إليه اإلسالم هو العلم الدينى فقط، وإنام املراد بـه كـل علـم يـدفع " - ٧
ومن ثـم ال تعـارض بـني الـدين والعلـم ىف اإلسـالم بحـال مـن  ؛الدينية أو الدنيوية جمال األموراجلهل سواء ىف 

 ."األحوال
 يدعو. -مراد  -( أ ) صحيح 

منها ىف مجلة مفيـدة مـن  وأمر الكلمة الثالثة، وأدخل كالً هاتِ ماىض الكلمة األوىل، ومضارع الكلمة الثانية 
 إنشائك.

ر التى تتناوهلا  كَ  هذه الفقرة:(ب) الفِ
٣) ...............          ٢) ...............          ١............... ( 

 (ج) اضبط كل الكلامت ىف الفقرة التالية بالشكل الكامل:
 ال حدّ ىف اإلسالم ملا يمكن أن يستنبطه العقل البرشّ من أنواع العلوم، التى تتعلق بمصالح الناس املتغرية.

ا.خلِّص امل - ٨  وضوع السابق ىف عرشين سطرً
 اكتب مقاالً ىف املوضوع التاىل: البحث العلمىّ رضورة حضارية. - ٩

 

 

 

السادساملوضـوع  
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@Ó”�é„g@·�Ó„b�Ú
 (*)شوقى ضيف

فـعٌ مـن ا وعقليا يرفع اإلسالم من شأن الفرد اجتامعيً   وروحيا، وهو رَ
وعبادةِ القو الطبيعية، وأسقط  الشركِ إذ حرره من  شأنه أن يسموَ بإنسانيته،

له ريَ  )١(عن كاهِ
رٌ لعواملِ الطبيعة  )٢(نِ سخَّ . وبدال من أن يشعر أنه مُ اخلرافاتِ

سَ اذفه كقتت عـاه ألن يسـتخدم ىف رة له وملنفعتـه، ودخَّ ام هتو، نبَّهه إىل أهنا مُ
لَ فكره؛ وبذلك فكّ القيـود عـن روح اإلنسـان،  هُ نِها عقلُ قوانيمعرفة  مِ عْ ويُ

يَّـأَهُ حليـاةٍ اجتامعيـةٍ وعقلِ  ، كـام هَ يَّأهُ حلياةٍ، روحية وعقلية ساميةٍ هَ ا، وَ ه مجيعً
ِّ والتعـاون، تعـاون الرجـل مـع املـرأة ىف  ، حياة تقومُ عىل اخلري والـربِ عادلةٍ

 ىف املجتمع الرشيد. مع أخيهاألرسةِ الصاحلة، وتعاون الرجلِ 

 

فْ ودائامً يلفـت الـذكرُ احلكـيمُ  ـإىل سـموِّ اإلنسـان، وأنـه يَ سـائرَ  لُ ضُ
لِــقَ ىف  ــ، وَ أحس��ن تق��ويماملخلوقــات؛ فقــد خُ ــدِّ سُ َ وعُ ــبَ ىف أروع وِّ كِّ ل ورُ

ِيلُ بـه كـلَّ  هبَ من اخلواصّ الذهنية ما حيُ ىف الطبيعـة إىل عنصـٍر صورةٍ، ووُ
 شأنه: خدمته، يقول جلّ 

[   ` _  i h g f e d  c b a
o n m l  k jZ)٣(. 

، تخرج فى كلية اآلداب بجامعة القاهرة وهو أسـتاذ األدب العربـى، وأصـبح رئـيس مجمـع ١٩١٠األستاذ الدكتور شوقى ضيف، ولد فى عام  (*)
، لــه مؤلفـات كثيــرة فـى تـاريخ األدب العربــى والبالغـة وتجديــد النحـو، نــال عـدة جــوائز رفيعـة فــى ٢٠٠٥اللغـة العربيـة حتــى وفاتـه فــى عـام 

 مصر والخارج.
 الكاهل: ما بين كتفى اإلنسان. )١(
 ) ِنير: خشبة معترضة فوق عنق الثور، لجّر المحراث أو غيره. واالستخدام هنا مجازى.٢(
 ٧٠آية  -) سورة اإلسراء ٣(

 األهداف :
ىف هناية هذا املوضوع ينبغى أن 

ا عىل أن :  يكون الطالب قادرً
 حيدد الفكر الرئيسة للموضوع *
يتحـــدث عـــن *

 االنسانية
 يتعـــرف القـــيم اإلنســـانية*

 ىف اإلسالم
حيلـــل املوضـــوع إىل عنـــارص  *

 وفقرات.
ــب  * ــاليب والرتاكي ــل األس حيل

اللغوية.

*
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jÌâÜm��í„cÎ@pb�Ú 
 ما املفهوم اخلطأ عن العلم ىف اإلسالم؟ - ١
 ما جمال العلم ىف اإلسالم؟ - ٢
 املنهج العلمى، وضح ذلك.توجيه القرآن تأكيد لروح  - ٣
 ما أمهية هذا احلديث ىف احلياة املعارصة؟ ."كمأنتم أعلم بشئون دنيا"ملسو هيلع هللا ىلص: قال  - ٤
ـــول - ٥ ـــريه لق ـــراز ىف تفس ـــدين ال ـــر ال ـــام فخ ـــا اإلم ـــى أورده ـــر الت كَ ـــنيِّ الفِ ـــاىل:اهللا  ع  تع

  [? > =@ Z . 
بعنوان: (بيان العلم الذ هـو فـرض  "إحياء علوم الدين"ىف كتابه  الً صكتب اإلمام أبو حامد الغزاىل ف - ٦
 كفاية):

 أمثلة.بعليه  دللِّ ( أ ) فام هذا العلم؟ 
 (ب) وملاذا كان هذا العلم فرض كفاية؟

ليس صحيحا أن العلم الذ يدعو إليه اإلسالم هو العلم الدينى فقط، وإنام املراد بـه كـل علـم يـدفع " - ٧
ومن ثـم ال تعـارض بـني الـدين والعلـم ىف اإلسـالم بحـال مـن  ؛الدينية أو الدنيوية جمال األموراجلهل سواء ىف 

 ."األحوال
 يدعو. -مراد  -( أ ) صحيح 

منها ىف مجلة مفيـدة مـن  وأمر الكلمة الثالثة، وأدخل كالً هاتِ ماىض الكلمة األوىل، ومضارع الكلمة الثانية 
 إنشائك.

ر التى تتناوهلا  كَ  هذه الفقرة:(ب) الفِ
٣) ...............          ٢) ...............          ١............... ( 

 (ج) اضبط كل الكلامت ىف الفقرة التالية بالشكل الكامل:
 ال حدّ ىف اإلسالم ملا يمكن أن يستنبطه العقل البرشّ من أنواع العلوم، التى تتعلق بمصالح الناس املتغرية.

ا.خلِّص امل - ٨  وضوع السابق ىف عرشين سطرً
 اكتب مقاالً ىف املوضوع التاىل: البحث العلمىّ رضورة حضارية. - ٩

 

 

 

السادساملوضـوع  
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$ % & '  ! " #]  أن اإلنسان خليفةُ اهللا ىف األرضِ  )١(ويذكر القرآن ىف غري موضع
) (*  Z)٢(  [ Þ Ý  Ü Û ÚZ)ىف أرضه ووكيله فيها، خلقه اهللا  فاإلنسان خليفة )٣

ضعَ كلَّ ما ىف الوجود لسيطرته.  ليسودَها، وخيُ

بحرية اإلنسان وكرامتهِ وحقوقِهِ اإلنسانية إىل أقىص احلدود، وقد جاء ) ٤(اإلسالمُ يعتدُّ  وقد مىض
ب ىف ذلك ترغيبا  ، ورغَّ هم من ذلِّ الرقِّ ، فدعا إىل حترير العبيدِ وختليصِ تأصلٌ ىف مجيع األممِ واالسرتقاق راسخٌ مُ

تْقهم واسعا؛ فانرب كثريٌ من الصحابة، وعىل رأسهم أبو بكر الصديق، ون رقابَ الرقيق برشائهم ثم عِ  )٥(يفكُّ

اوحتريرهم. وقد جعل اإلسالمُ هذا التحريرَ  اتِبَ  تكفريً كَ للذنوب، مهام كربت، وأعطى للعبد احلقَّ الكاملَ ىف أن يُ
@ D C B A ]  دّ حريتهُ نظريَ قدرٍ من املالِ يكسبه بعرقَ جبينهأو بعبارة أخر أن يسرت مواله،

J I H   G F EK Q P O N M LR Z)ةِ إذا )٦ م اإلسالم بيعَ األمَ . وقد حرَّ
دَّت إليها حريتها، وكانوا ىف اجلاهلية يسرتقّون أبناءهم من اإلماء، فأزال ذلك  استولدها موالها، حتى إذا مات رُ

، وجعلهم أحرارً   ا كآبائهم.اإلسالمُ

ع اإلسالمُ حقوقَ اإلنسان واحرتمها ىف الدين ت آ ،ووسَّ ) ٧(Ô Ó   Ò ÑÕ Z]  يةٌ كريمةٌ عىل أنإذ نصَّ

هم؛ وبذلك يرضبُ اإلسالمُ  ا وما اختاروا ألنفسِ ون أحرارً كُ ون عىل الدخول ىف اإلسالم، بل يُرتَ هُ رَ فالناسُ ال يُكْ

C B A  @7 8 9 : ; > = <  ?]  أروعَ مثلٍ للتسامح الدينى، يقول تبارك وتعاىل:

 F E DZ)٨(. 

: و  ال للعدوان، يقول عزَّ اهللا  إىل امتشاق احلسامِ، ولكن للدفاع عن دين ملسو هيلع هللا ىلصوحقا اضطُرَّ الرسولُ  Ã Â Á ] جلّ

È Ç      Æ Å ÄÉ  Î Í Ì Ë   ÊZ)م احلكيمُ طويال إىل السالم والسل وقد دعا الذكرُ  .)٩

{ ~ ے ¡  ¢ ]   )١٠(Õ Ô Ó Ò Ñ Ð  Ï ÎÖ Z] م ىف مثل قوله تعاىل: والسل

 ) غير موضع: أكثر من موضع.١(
 ٣٠آية  -) سورة البقرة ٢(
 ١٦٥آية  -) سورة األنعام ٣(
 ) يعتد: يهتم.٤(
 ) عتق: تحرير.٥(
 ٣٣آية  -سورة النور ) ٦(
 . ٢٥٦آية  -) سورة البقرة ٧(
 . ٩٩آية:  -) سورة يونس ٨(
 . ١٩٠آية:  -) سورة البقرة ٩(
 . ٦١آية:  -) سورة األنفال ١٠(
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 ا، يربز دقة الكاتب ىف اختيار كلامهتا.ل العبارة السابقة حتليالً لغويّ حلّ * 

ا كيف أن اإلسالم أمر بحسن معاملة أهل الذمة، والعطف عليهم. - ١٠  ناقش موضحً

ك البرش بالتسامح؟ - ١١  ماذا حيدث لو متسّ

 ع العبارات التالية ىف مجل مفيدة:ض -١٢

 املجتمع الرشيد / امتشاق احلسام / ألوية األمن.* 

ا. - ١٣  خلِّص املوضوع السابق ىف عرشين سطرً

 اكتب ىف املوضوع التاىل: القيم الدينية أساس من أسس الوحدة الوطنية ىف مرص. - ١٤

 اكتب مقاالً حتت عنوان: اإلسالم دين السلم والسالم. - ١٥

 سالم.اإلاكتب مقاالً بعنوان: حقوق اإلنسان يف  -١٦

 اإلسالم دين العلم والعقل واملعرفة.. اكتب حول هذه الفكرة مستعينًا باملوضوع الذي قرأت. -١٧
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ً
الشعر ومدارسهأوال

 
ىف هناية هذا القسم يتوقع أن يكـون 

ا عىل أن:  الطالب قادرً
املـدارس الشـعرية ىف العرصـ يتعرف 

ــرز  ــة وأب ــها الفني ــديث وخصائص احل
 رموزها.

يتعرف نامذج شـعرية ملـدارس الشـعر 
 العربى ىف العرص احلديث .

 حيلل النص األدبى وفق معايري نقدية.

ــى  ــعر العرب ــم الش ــذا القس ــاول ه يتن

ــديث  ــة ىف العرصــ احل ومدارســه األدبي

حيث يعـرض للظـروف املختلفـة وراء 

 ظهور هذه املدارس وخصائصها الفنية.

اإلحياء والبعث وجيـل فيتناول مدرسة 

التطوير، واخلصائص الفنية هلذا االجتـاه 

مع تقديم  نموذج من شعر هذه املدرسة 

 وحتليله حتليالً فنيًا.

وقد تناول هـذا القسـم أيضـا املـدارس 

ــة ــة ىف (رومانتيكي ــة ممثل  - الرومانتيكي

طران  ر)اجَ املهُ  - أبو لوُّ  -الديوان  - مَ

ـــة  ـــة الواقعي ـــرض للمدرس ـــام يع ك

 الفنية . اوخصائصه

األهداف املقدمة

مدرسة اإلحيـاء والبعـث وجيـل  -١
 التطوير.

 املدارس الرومانتيكية. -٢
ـــديوان  -طـــران (مَ  ـــ -ال ـــو لُّ  -و أب

 ر).اجَ املهُ 
 املدرسة الواقعية . -٣

احملتوى
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أمثـال : حـافظ إبـراهيم،  سار عىل هنج البارود تالميـذه باملشـافهة
وأمحد شوقى، وعبد املحسن الكاظمى. وتالميذه باملراسلة أمثال : شـكيب 

الوسـيلة «أرسالن، وتالميذه عن طريق قراءة ما نرش مـن شـعره ىف كتـاب 
ه الشيخ حسني املرصفى.  األدبية، الذ ألفه أستاذُ

ا جيلٌ  ن من هؤالء مجيعً أخذ يطور االجتاه الذ أرسى البارود  وتكوّ
ه، السيَّ  ام وقد تغريت احلياةُ أمامهم؛ إذ تيرس هلم قدر من االنفتاح عىل دعائمَ

ـــــة، ـــــات األجنبي ـــــرفتهم اللغ ـــــواءٌ بمع ـــــة، س ـــــة الغربي  الثقاف
أو اختالطهم باألجانب، أو قراءهتم املرتمجات إثر االحتالل الربيطانى ملرص 

 م.١٨٨٢ىف سبتمرب سنة 

مق النضالُ الوطـنى من الوعـى الناشـئ لوق د بعض املثقفـني؛ د عَ
بـرتاث األجـداد وماضـينا العــريق، مـع خون اإلحساس مما جعلـهم يرسِّ 

ا مإيامهنــ لوحــدة املســلمني ىف مواجهــة  بفكـــرة اجلامعـــة اإلسالمـــية رمــزً
ا باالحتــالل ومظاملــه، وحثّـالوجــود اإلنجليز، وتند ا للشـعب عـىل يدً

ا :فالثورة ومناضلة االستعامر مثلام وق  وا إثر حادثة دنشوا، وفيها يقول حافظ إبراهيم متهكامً وناقدً

ـــواءٌ  ـــاممُ س ـــن واحل ـــامَ نح  إن

 

ـــادا  ـــا األجي ن ـــادر أطواقَ  مل تغ

 

 

ــنْ أُ  وا م ــدُ ي قَ ــةٍ التَ ــل مَّ تي  )١(بقَ
 

ا صادت الشمسُ نفسه حنيَ    صـادَ

وموقُفهم من جوانب اإلصالح السياسى، واالجتامعى، واالقتصاد، مما كذلك موقفهم من القرص احلاكم،  
ــــــــــحافة، ــــــــــة الص ــــــــــات وحري ــــــــــانون املطبوع ــــــــــتور، أو ق ــــــــــل بالدس  يتص

ـــ ـــدة األم ـــزاب، أو وح ـــدد األح ـــنة أو تع ـــية س ـــة املرص ـــاء اجلامع ـــا، أو إنش ـــلمني وأقباطً  ،١٩٠٧ة مس
ا  أو دعوة قاسم أمني إىل حترير املرأة، أو استقباهلم تغيري احليـاة ىف الثقافـة والتعلـيم، وسـائر جوانـب املجتمـع، ممـَّ

 جعلهم يسجلون ذلك كلَّه ىف شعرهم.

) تقيــدوا: يقــال: أقــاد الحــاكم القاتــل بالقتيــل إذا قتلــه بــه، ويشــير بهــذا البيــت إلــى مــا قــرره األطبــاء مــن أن وفــاة الضــابط اإلنجليــزى فــى ١(
 دنشواى كانت بضربة الشمس ال بإصابة أحد .

 األهداف :

يتوقع بعد انتهاء هذا الدرس أن 

ا عىل أن :يكون   الطالب قادرً

ـــى *  ـــل الت ـــتنتج العوام يس
 ســاعدت تالميــذ البــارود
عــىل االجتــاه لتطــوير الشــعر 

العربى .
حيـــدد موقـــف تالميـــذ * 

 ــارود ــنالب ــكالت  م مش
جمتمعهم .

ــوقى *  ــد ش ــرف دور أمح يتع
وجيل التطـوير ىف اإلحيـاء 

والبعث للشعر العربى .
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لون ما بدأه البارود، وزادوا عليه: أهنـم عـاجلوا مشـكالت جمـتمعهم، ومـا يتصـل موقد جعلهم ذلك يكْ 
ا. ومـن ثـم، ا، وأخالقيّـا، وفكريّ ا، وثقافيّ بالشوون اخلارجية للعا  اإلسالمى، معربين عن روح عرصهم: اجتامعيّ 

 تستمد الشكل من القديم، وتربط املضمون بالذات أو بأحداث العرص. نجد أن أشعارهم

ر خطوةً  فاقت ما صنعه البارود ىف االجتاه املحافظ؛ إذ اهتموا بالناحية البيانية، و  يقترصوا  كام خطوا بالشعِّ
ع ة البيان، وحالوة املوسيقى. وأفسحوا املجـال ملزيـد مـن عىل املحاكاة فحسب، بل اهتموا بجالل الصياغة، وروْ

موا بني اجتـاهني، األول: األَخـذ مـن اوءَ والتجارب الذاتية ىف شعرهم، ونوعوا ىف أغراضهم، وابتكروا املعانى، و
ــا مــن اجلامالــرتاث، والثــانى: االلتفــات إىل ثقافــة العرصــ، واز  هــري، وغلــب عــىل شــعرهم االهــتاممُ دادوا اقرتابً

لِ  همبغري ل.أكثر من االهتامم بالذات. وارتبط جيلهم بالصحافة التى ظهرت وانترشت فسَ م وسهُ  س أسلوهبُ

 أمحد شوقى وجيل التطوير:

لـع عـىل وق، واطَّ جتىل ذلك التطويرُ لد شوقى الذ مجع إىل ثقافته العربية ثقافةً أوروبية، ودرس احلق وقد
 اآلداب الفرنسية، وشاهد املسارحَ األوروبية وجالس شعراء الغرب، وقرأ مظاهر التجديد ىف الشعر الفرنسى لد

م، » فيكتور هوجو والمرتني، ود موسيه«أعالمه:  مهور، يضـاف إىل ذلـك ثقافتـه الرتكيـة، وتـأثره بـاجلوأمثاهلِ
 » كبار احلوادث ىف واد النيل«يخ ىف قصيدته فعدل عن املديح إىل التار.والنقاد، واحلركة الوطنية

ا إسالميّ  مـا يبـدأُ بـه إحـد    ا، كام اجته نحوَ املنجزات العرصية ومـن ذلـك: وقد اجته ىف بعض شعره اجتاهً
 قصائده، انرصافًا عن حديث الناقة لد القدماء.

»:كبار احلوادث ىف واد النيل«يقول أمحد شوقى ىف مطلع قصيدته 

 َّ ا املت مهَ لكُ واحتواهَ  اءالفُ

 

قِ   نْ تُ اها بمَ دَ اءُ وحَ جَ  )١(لُّ الرَّ

 كام اجته للمخرتعات احلديثة يصورها ىف شعره. يقول عن الطائرة: 

قـــابٌ ىف عَ   حْ نـــانِ اجلـــوِّ الأَعُ

 

ــ أم ســحابٌ فــرَّ    )٢(يــاحْ وج الرِّ مــن هُ

ــاطُ   ــرِّ  أم بس ال ــوَ ــه النَّ ت  يح ردَّ

 

ـ  هر وسَ ف ىف الـدَّ  )٣(احْ بعد مـا طـوَّ

جَ أَ   ْ ـــربُ ـــهُ أو كـــأَنَّ ال وتَ ـــى حُ  لْقَ

 

ــ  ــاموات الفِ فَرتامَ ــاحْ ىٍ ىف ا لسَّ  )٤(سَ

 

 

 ) الفلك: السفينة، وحداها: حدا اإلبل وحدا بها: ساقها وغنى لها.١(
 الجوارح قوى المخالب له منقار، هوج الرياح: الرياح الشديدة.) العقاب: طائر من ٢(
 ) النوى: البعد .٣(
 مارس . ٢٠فبراير إلى  ٢١) برج الحوت: أحد بروج السماء الفلكية ، وهى اثنا عشر برًجا، وبرج الحوت يبدأ من ٤(

2018 - 2017
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ـــــذْ   »عـــــىل بـــــك الكبـــــري«األوىل :  مســــرحيتهالعربـــــى منـــــذ  للمســــرحر لشـــــوقى ريادتـــــه كَ ويُ
حتى م ١٩٢٧سنة  ف منذـواال، فألـوات طـره سنـرح بعد هجـم، ثم عاد للمس١٨٩٣ا سنة ـا ىف فرنسـالتى ألفه
 م مرسحيات :١٩٣٢سنة وفاته 

مرصع كليوباترا، وجمنون ليىل، وقمبيز، وعنرتة، والست هد، وأمرية األندلس. ومن أجل ذلك كلـه لقـب 
 بأمري الشعراء.

ع الشعرَ العربى للقَصص التارخيى احلامسى ىف مطول » ديـوان جمـد اإلسـالم"ة: تكام حاول أمحد حمرم أن يطوِّ
 م.١٩٣٣سنة  "إللياذة اإلسالميةا"التى يسميها البعض: 

طوة نحو التطـور، بعـد أن قـام هـو بإرسـاء أسـاس هـذا بو ا بالشعر خُ ذلك نجد أن تالمذة البارود خطَوْ
 التطور.

ون  بالغزل التقليد، كام نـر  بعض قصائدهمعىل أهنم   يتخلوا عن القديم كلية ىف شعرهم، فرأيناهم يبدءُ
ا البارود سنة   : ١٩٠٠ىف قول حافظ مادحً

تْىل ىف  تُ قَ دْ ـدا اهلوتَعمَّ عَمَّ  وتَ

 

ـثِ أفَامَ   ي تْ مَ يْنـِ  )١(اعتـد هُ والَ حلظُـ عَ

ا عىل طريقة القدماء، أو يصفون األطالل، كام يقول شوقى:   ثم يتخلصون من الغزل إىل غرضهم املعنى جريً

نَ  سمَ اد أُ وَ لوُ مَ   الرَّ ـلَـكَ اجلَ  اابَ

 

دِ   عِ وأَفْ مْ ــثَ ى لَــوْ أَ يــه بــدَ  )٢(اابَ

ا النشغاهلم بقضايا عرصهم املتعددة.   كام طغت املناسبات عىل أشعارهم تبعً

 

 قتله بسهام لحظه، وأثمت: أذنبت. ) يريد أنه تعمد قتل نفسه بالنظر إلى حبيبته نظرة جلبت الهوى، وتعمد المحبوب١(
 ) الرسم: ما كان باألرض من آثار الدار، أثاب: جازى وكافأ.٢(

مطابع زمزمالمطابع األمیریة
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jÌâÜm��í„cÎ@pb�Ú 

)١؟ ) ما أثر النضال الوطنى عىل تالميذ البارود 

 البارود من مشكالت جمتمعهم ؟ ذ) ما موقف تالمي٢(

 ديد تالميذ البارود للشعر العربى ؟) ما مالمح جت٣(

 ) ما العوامل التى ساعدت تالميذ البارود عىل االجتاه لتطوير الشعر العربى ؟٤(

)٥ وضحبالشعر خطوة فاقت ) خطا تالميذ البارود ... ما صنعه البارود. 

)٦. ناقش ذلك مبينًا دوره ىف تطوير مدرسـة  ) هتيأ لشوقى من الظروف ما   يتهيأ لغريه من تالمذة البارود

 اإلحياء والبعث مع التمثيل .

ا ٧(  .العربى . وضح للمرسح) يعد شوقى رائدً

عرض مـا توصـلت إليـه عـىل معلمـك ا) ابحث ىف الشبكة الدولية للمعلومات عن اإللياذة اإلسالمية و٨(

 وزمالئك .

 ) قارن بني مفاهيم (البعث) و(اإلحياء) و(التطوير)٩(

 ) بنيِّ أثر االتصال بالثقافات الغربية يف تكوين الشعراء الغرب من خالل إعادة قراءتك للنص.١٠(
 

2018 - 2017
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 :)*(من سينيته ىف األندلس

ــــــارِ  -١ ــــــتالفُ النه ــــــلِ  اخ ــــــى واللي نس  يُ
 

ـــــــ   با وأَيـــــــام أُنْســـــــىاذْكـــــــرا ىل الصِّ
ــــــ -٢  ــــــبَابفَ وصِ ــــــالوةً مــــــن شَ  ا ىل مُ

 

ــــــور  راتٍ ومــــــسِّ  تْ صُ ــــــوَّ ــــــنْ تص  )١(مِ
ـــــ -٣  صَ ـــــوبِ عَ ع ـــــبا اللَّ ت فَت كالصَّ ـــــرَّ  وم

 

ــــــــ  ــــــــ نةً سِ لْ ــــــــ وةً حُ ةَ ولَ ــــــــخَ  ذَّ  )٢(سِ لْ
ـــال  -٤  ـــالَ القلـــبُ عنهـــاِمصـــرَ وسَ  ، هـــال سَ

 

ــــــا   ــــــه اأوْ أس رح ــــــانُ جُ ــــــؤيسِّ  لزم  )٣(؟املُ
ـــــــام مـــــــرتْ  -٥   يـــــــاىل عليـــــــهاللَّ  كلّ

 

، والعهـــــــــدُ ىف اللَّ ر  ـــــــــقَّ سّ قَ  يـِيـــــــــاىل تُ
ـــــــــ -٦  سّْ ـــــــــخِ إذا البـــــــــوا طارٌ تَ مُ  تْ رُ رنَّ

 

سِ  أولَ   ــــــرْ ــــــد جَ ــــــوتْ بع ــــــل أوْ عَ   )٤(اللي
ـــــبٌ  -٧  ـــــ راه ـــــىف الضُّ نِ لوع للسُّ ـــــنٌ فَ  فْ  طْ

 

نَ شــــــــاعَ   ــــــــرْ ــــــــام ثُ ــــــــنقْ كلَّ  )٥(سِ هنَّ بِ
ـــــا ابْ  -٨  ـــــيَ ـــــيمِّ مـــــا أبـــــوكِ نَ  بخيـــــلٌ  ةَ الْ

 

ــــــــا بِ   ــــــــعٍ مَ مالــــــــه مولعً ــــــــبْسِ  نْ  ؟وحَ
 

م، وظلوا بها ٧١١(*) األندلس: يطلق على جنوبى أسبانيا، وقد أطلق العرب هذه التسمية على شبه جزيرة إيبيريا حين فتحوها سنة 
 عدة قرون أقاموا خاللها حضارة إسالمية عربية.

 الوة: فترة من الدهر.) م١(
 ) الصَّبا: ريح رقيقة تهب من الشرق. اللعوب: رشيقة الحركة. سنة: النعاس. خلس: األخذ اختالًسا وخفية .٢(
 المؤسِّى: صيغه اسم الفاعل ، ومعناها المعالج . –) أسا: عالج ٣(
 رنت: أحدثت صوًتا ورنيًنا. -) مستطار : ُمَفزٌَّع ٤(
 الناقوس وجرسه. فطن : مدرك، جمعها َفْطن◌ٌ وُفُطٌن .) نقس : صوت قرع ٥(

 األهداف :

ا عىل أن:  يتوقع بعد انتهاء الدرس أن يكون الطالب قادرً
.يتعرف أحد نامذج شعر اإلحياء والبعث * 
يتعرف مناسبة النص .* 
.يستنتج فكر النص * 
يربط بني اجلو النفسى للشاعر ووسائل التعبري ىف النص .* 
يبد رأيه ىف الصور البالغية والتعبريات اجلميلة.* 
حيلل النص حتليالً نقديًا .* 
يعرب عن حبه للوطن بأسلوبه.* 

مطابع زمزمالمطابع األمیریة
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ـــــــىلَ بَ  - ٩ ـــــــرامٌ ع ـــــــالبِ أَح وْ  هِ ل ـــــــدَّ  ال
 

ـــــ حُ   ِ  اللٌ حَ ـــــريْ ـــــلِّ  للطَّ ـــــن ك ـــــنْ  م  ؟ سِ ج
 إالَّ  أحـــــــــقُّ باألَهـــــــــل كـــــــــلُّ دارٍ -١٠ 

 

اهبِ رِ   بيـــــــثٍ مـــــــن املـــــــذَ ـــــــىف خَ  سِ جْ
 
 

ــــــــنَ  -١١ َ
ــــــــرْ مِ  فيسِ ــــــــ لٌ جَ لب َ  يوقَ

 اعٌ رشِ
 

ســــــ يموع ســــــريىف الــــــدُّ هبــــــام    يـِوأرْ
ـــــيلواجْ  -١٢  ـــــارَ  ع ـــــك (الفن ـــــراوجه  ) وجمْ

 

ـــــني (رمـــــلٍ   ـــــدَ (الثَّغـــــر) ب ـــــك ي كْ  سِ ) ومَ
ــــغِ  -١٣  ــــو شُ ــــى ل ــــوطن ــــهُ خُ ـلْتُ بال  لدِ عن

 

ـــــــــدِ  ينِ تْ نـــــــــازعَ   لْ  يَنْفســـــــــإليـــــــــه ىف اخلُ
اد ىف -١٤  ؤَ ــــــــالفُ ــــــــا ب ــــــــبيلٍ  وهف لْسَ  سَ

 

ـــــأٌ   ـــــوالل ظَم ـــــنيِ  دِ سَّ ـــــنْ (ع ـــــمسِ  م  )ش
دَ  -١٥  ــــــهِ ــــــ اهللا ملْ يغــــــبْ شَ فُ  وينعــــــن جُ

 

ــــــــاعشَ   ــــــــهُ س صُ ــــــــلُ  ةً خْ ــــــــحِ ومل خيْ  يسِّ
 مناسبة النص : 

ا حنينًا إىل مرص وتشوُّ  ؛قال شوقى هذه القصيدة، وهو ىف منفاه باألَندلس طا عىل االستعامر، وتذكرً خَ ا هلا، سَ قً

د حريتـه، األُوىل، وهناألَجماد املسلمني باألَندلس. ذلك أن شوقى نُفى إليها خالل احلرب العاملية  قَ ك شعر بأنه قد فَ

 م من وطنه وقومه .روحُ 

 يضاف إىل ذلك ما لألندلس من مكانة ىف نفس كل مسلم، وىف نفس شوقى الشاعر املرهف .

رفـت (بأَ من بني قصائدَ عديدة  -وهذه القصيدةُ  يُعـارض هبـا سـينيةَ  - نْدلُسـيَّات شـوقى)من شعر شوقى ىف منفاه عُ

ت لْـ، يقول شوقى عن قصيدة البحرت: فكنتُ كلَّام وقفتُ بحجر أو طفت بأثر، متثَّ رسْ يوان كِ إىف وصف  )١(يرتالبُحْ 

 وأَنشدت فيام بينى وبني نفسى: -بأبياهتا 

ــ ــوانُ وعَ ــرتَّ إي ـــرظَ البح  كِسْ

 

ـنْ عبْـدِ   تْنى القصـورُ مِ فَ س وشَ ـمْ  )٢(شَ

ـــتُ   ـــم جعل وِّ أُرَ  ث ـــرَّ ـــذا ال ـــىل ه ـــول ع ـــىل، وضُ الق ـــه ع ـــ وأعاجل ـــى نظم ـــوزن حت ـــذا ال  تُ ه

 ومطلع سينية البحرتي: هذه القافية

نْتُ ن  عـامَّ يـدنِّس نفسـى فسىصُ

 

ــبْس   وترفعــتُ عــن جــدا كــل جِ

 

م): (أبو عبادة) من كبار شعراء العصر العباسى الثانى، ُاْشـُتِهر بوصـف الطبيعـة . ولـه ديـوان شـعر ٩٨٧ -هـ  ٢٨٤) البحترى (ت ١(
 من خمسة أجزاء، تحقيق حسن كامل الصيرفى .

يـوان كسـرى، فقـد شـفتنى رؤيـة القصـور التـى بناهـا األمويـون فـى األنـدلس ، وأراحـت ) يريد أنه كما أخـذ البحتـري العظـة والعبـرة مـن إ٢(
 نفسى مما أنا فيه من شقاء لبعدى عن الوطن .

2018 - 2017
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ر النص:  فِكَ

ر:  يضم هذا اجلزءُ من سينية شوقى ثالث فِكَ

 ):٧-١الفكرة األوىل ( -١

 إىل وسيلة تصله بوطنه.التذكر واحلنني ملرص وهو ىف منفاه، والتشوق 

 ):١٢-٨الفكرة الثانية ( -٢

 وسيلة تصله بمرص وطنه الذ حرم منه. لكوهناخياطب السفينة 

 ):١٥-١٣الفكرة الثالثة ( -٣

ا.  حبه وطنه الذِ ال يغيب عنه أبدً

 ):٧-١ىف الفكرة األوىل ( -١

يذكر شوقى أن تعاقُب األيام والشهور والسنني املتَمثلَ ىف تعاقب اللَّيل والنهـار، جيعـل اإلنسـان ينسـى مـا 
. تلك الفـرتة مـن شـبابه السـعيد  نكا حنييتقادم عهده. وهنا يتذكر شوقى فرتة صباه، وأيامَ سعادته،  بوطنه مرصَ

ة.مضت، وانقضت كأهنا النسيم اجلميل، أو كأَهنا حلظةُ نوم رس  يعة، أَو لذة خمتلَسَ

ويطلب من رفيقيه املتخيَّلني أن يذكراه بأوصاف تلك الفرتة اجلميلة املنقضية، كام يطلب منهام أن يسأَال وطنه 
ا عـن  جراحـهمن  مرص و  يربأْ  ومعناه أنه   ينسَ النفى،  غرضهالغاىل مرص، سؤاال  أرض الناجتـة عـن نفيـه بعيـدً

 .الوطن

 ):١٢-٨الثانية (وىف الفكرة  -٢

ها استيحاءً  رُّ تدِ سوي خياطب السفينةَ  من كرم البحر، وهى لصيقةٌ به، ويتعجب من بخـل البحـر  عطفها وكرمَ
 عليه بعدم إتاحة فرصةِ ركوبه عودة إىل وطنه.

ا  -وكام يَعجب من موقف البحر وهو قريب منه، يستفهم  م األَوطان عىل -مستنكرً ا ك كيف حترَّ ام أبنائها، متامً

م عىل بالبله التى تعيش فيه . حُ يباح الدو رَّ  والشجر للطيور من كل نوع وحيُ

فادُها: أن أهل الدار أحق هبا، وكل وطن أَح أصحابُ  ق بأهله. وال يقول بغري ذلك إالَّ ويصل ذلك بحكمة مَ

نى ديار غريه، ونفى أ كْ  هل الديار والبالد.اآلراء الفاسدة اخلبيثة، وهنا يشري إىل االستعامر الذ استحل سُ

مطابع زمزمالمطابع األمیریة
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ا أن حركة السفينة تقوم عىل ثالث وسائل هـى : اآللـة  ويتجه للسفينة التى هى رمز العودة إىل الوطن ، حمددً

 ، والرشاع، والبحر أو املياه احلاملة.(املرجل) املحركة

ا للسفينة، ويتخذ من قلبه املضـطرب  ا حمركً ا وجهازً ش ابمشـاعره واجليـوهلذا فإنه جيعل من طاقة أَنفاسه وقودً

ا هلذه الس ا وماءً بعواطفه رشاعً تسبح فيه السفينة؛ كى متىض به إىل مرص، حتى تبلغ (فنار)  فينة، ويتخذ من دموعه بحرً

 : الرمل، واملكس.اإلسكندرية بني حيَّىْ 

 ):١٥-١٣وىف الفكرة الثالثة ( -٣

اخللـود ىف  ، حتى لو كان ذلك هومَ عظُ  حب، وأنه ال يشغله عنه شاغل مهام يّ ني أن حبه وطنَه مرص فوق أيب

ها، ومنها حىّ  اجلنة. وهو يشعر بظمإٍ  الذ عاش فيـه » عني شمس: «شديد إىل مرص، وإىل أن ير أماكنها وأحياءَ

 فرتة من الوقت.

ا حمسوسة مرئية -سبحانه  -ويشهد اهللا  و  تغب عن حسه عواطفَ  ،أن صورة وطنه   تغب عن عينيه صورً

ا ، فهى ىف قلبه وأمام عينيه يراها ببرصه وبصريته .  وأشواقً
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Ó‹»n€a��’ 
القصيدة من وطنيات شوقى، تضاف إىل قصائده الوطنية داخل مرص، وتضـاف إىل قصـائده ىف املنفـى،  -١

 ومطلعها : )١(»ابن زيدون«، ومنها قصيدته التى عارض هبا قصيدة »باألندلسيات«وهى ما سميت 

انينا ـدَ ى التنائى بديال عن تَ حَ  أضْ

 

افينـا   ونَابَ عـن طيـبِ لُقيانـا جتَ

 وقال شوقى ىف مطلع قصيدته: 

ادينا وَ  يا نائِحَ الطَّلْح أشباهٌ عَ

 

ى لِوَ   اديكَ أَم نَأْسَ ى لِوَ جَ  )٢(ينَادِ انَشْ

 

 
ـــوق -٢ ـــد ش ـــادق عن ـــس الص ـــن احل ـــرب ع ـــيدة تع ـــالم يوالقص ـــاريخ اإلس  يمىض ، إذ يبالت

ـــات  ـــذه األبي ـــد ه ـــتم -بع ـــه امله ـــى منهجَ نم ـــك يُ ـــو ىف ذل ـــالمية . وه ـــدلس اإلس ـــاريخ األن ـــع ت  م
 ...إلخ. ، واألزهر الرشيف ملسو هيلع هللا ىلصالذ بدأ ىف قصائده عن: العرب، ومكة املكرمة، والرسالة والرسول  باإلسالم

اهلول، وتـوت عـنخ آمـون، كام ينمي منهجه املهتمَّ بالتاريخ الذ ظهر ىف قصائده عن: سفح األهرام، وأبى 
نَـر، ومرشوع  يوكبار احلوادث ىف واد لْ فربايـر، ونكبـة  ٢٨النيل، وبعض أحداث مرص املعارصة مثل: مرشوع مِ

 بريوت .... إلخ.

ة لد مدرسة اإلحياء والبعث التى نمـت ونضـجت عـىل يـد عأما بناءُ القصيدة فيقوم عىل األسس املتب -٣
 : يشوقى، وذلك ىف مظاهر ه

كر، إىل حب مرص، إىل ( أ  ر ىف القصيدة الواحدة، ففى هذا اجلزء من القصيدة نراه ينتقل من: التذُّ كَ ) تَعدد الفِ
ل املستعمر فيه وتسلُطه عليه، ثم يعود إىل بيـان حبـه مرص  السفينة التى تُقله هلا، إىل الوطن وعالقته بأهله، وتدخُّ

 .مشاهده وصوره عرب األبيات يف وحدة نفسية متكاملة جتمع بني كلوتشوقه هلا، 

فيه شوقى من موسـيقى داخليـة، ومـن اختيـار  (ب) تلتزم القصيدة وحدة الوزن والقافية، يساعدمها ما يُضْ
 حرف الروّ السني املكسورة.

(جـ) حتدث شوقى عن الباخرة، وهى الوسيلة التى تصل به  إىل هدفـه ومبتغـاه مرص، كـام حتـدث الشـاعرُ 
ا أم حبيبًا. وهو بذلك حيافظ عىل تقاليد القصيدة العربية القديم عن الناقة  التى تصل به إىل هدفه سواءٌ أكان ممدوحً

 القديمة .

 (د) يمىض شوقى مع القدماء ىف بعض األلفاظ مثل ذكر لفظَى:

 هـ) تولى الوزارة، واشتهر بشعره فى والدة بنت المستكفى. ٤٦٣) شاعر أندلسى (ت١(
 دهر: مصائبه النازلة بنا.عوادينا: عوادى ا ل -) الطلح: نوع من الشجر كثير فى ضاحية أشبيلية٢(

المطابع األمیریة
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راثيان. لكنه الصَّ  فيتخذ مـن  جيدد ىف استعامل اللغة بألفاظها وتراكيبها، -كعادته  -با، واملُالوة، ومها لفظان تُ
ا للتجديد.  القديم منطلقً

ل النص ب فَ  جزئية ورٍ ص(هـ) يتَّسم أُسلوبُ شوقى بالبيانية، أ االعتامد عىل التصوير البيانى ىف شعره، فقد حَ
 تلتقي وتتكامل عرب صدق التجربة الشعورية والوحدة النفسية يف النص.

 من ذلك التصوير االستعار ىف قوله:

قَ  -مـرت الليـاىل  -أسا الزمانُ جرحه  -سال القلبُ  -ت عصف -مُالوة من شباب  ـالليـاىل تُ القلـب  -ى سِّ
ستَطار   -اجعىل وجهك  -سري ىف الدموع وأرسى  -شاعهن  -رن ثُ  -القلب  فَطْنٌ  -عوت  -البواخر  رنت -مُ

 ... إلخ. هُ صُ خْ شَ 

 ومن ذلك التصوير التشبيهى، مثل:

ــــبا  ــــ -عصــــفت كالصَّ ــــنةِ وكاللــــذة ، ولــــذة ةً نَ ومــــرت سِ ــــل،نَف -أ كالسِّ جَ رْ  ســــى مِ
 أ، : كاملِرجل، قلبى رشاع، أ: كالرشاع .... إلخ 

 ومن ذلك الكناية، مثل:

: كناية عن السفينة أو الباخرة، وأبوك: كناية عن البحر ... إىل آخره. ةابن  اليمِّ

 القافيـة وبعـض حـروف (و) أشاع املوسيقى ىف أبياته، ومتثلت ىف حروفـه ، مثـل : شـيوع حـرف السـني ىف
الكلامت، وشيوع حرف الصاد ىف البيتني: الثانى والثالث ، وشيوع حرف العني ىف األبيـات مـن الثالـث إىل آخـر 

 القصيدة. كام متثلت ىف تراكيبه ومفرداته .

ـا أو شخصـني خيـ(ز) جر عىل هنج الشعراء القدماء ىف جتريـد ا اطبهام ؛ ليسـوق لشـاعر مـن نفسـه شخصً

فا -النفسية، وخواطره الشعرية. فيقول: اذكرا  تداعياته ال . - صِ  سَ

وىف قصيدته هذه ، ومنها: مطلـع القصـيدة، واألبيـات: التاسـع،  -بوجه عام  -(ح) تشيع احلكمة ىف شعره 

ز البيت اخلامس (آخر الشطر الثانى ).  والعارش، والثالث عرش، وعجُ

فا -تنوعت أساليبُ القصيدة بني اخلرب، وهو معظم القصيدة، واإلنشاء الذ نراه ىف األمر ىف : اذكرا  -٤  صِ

سى واالستفهام الذ قد خيرج عن  معناه األصىل إىل النفى أو اإلنكار مثل: هل سال  -سري  -اجعىل  -سال  - أرْ

بيت التاسع استنكار هذه السياسة. كام تضمنت القصيدة القلب عنها؟ بمعنى ما سال القلب عنها، ومثلام نر ىف ال

: ياابنة اليم ،  -النداءَ ـه الزمـانُ ا، والنفى : ما أبوك بخيل، والتقديم لالهتامم مثل: أسـا جرحَ والتعجب : ماله مولعً

سى ، ونازعتنى إليه ىف اخلُلدْ نفسى.  وهبام ىف الدموع سري وأَرْ
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، )تصـورات – صـورت(تضمنت القصيدةُ بعض األلوان البديعية غري املتكلفة مثل اجلنـاس النـاقص:  -٥

ينسى (، )الليل –النهار (، )إليه –عنه (، )أرسى –سري ( ،)حالل – حرام(. والطباق مثل : )سال –سال (والتام: 

 .)اذكرا –

يف استلهم شوقى الرتاث، فجدد وابتكر، وأسهم ىف املوازنة بني سينية البحرت وسينية شوقى، ما يبني ك -٦

من خالل استدعاء موروثة مع احتفاظه بحـرارة التجربـة الفرديـة وخصوصـيتها ودفوهـا ىف هنضة الشعر العربى 

ض  .ومتيُّزها دون التامهي مع جتربة الشاعر املعارَ

مطابع زمزمالمطابع األمیریة
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jÌâÜm��í„cÎ@pb�Ú 

 ) ثم أجب عن األسولة التالية:٧-١اقرأ األبيات من (  -١

ـــه"(أ)  ـــه وحب ـــات بحنين ـــذه األبي ـــوقى ىف ه ـــتخدمها ش ـــى اس ـــور الت ـــاظ والص ـــوحى األلف  ت

 وضح ذلك مع التمثيل . ."الشديد ملرص

ا الغرض منه.  (ب) بني نوع األسلوب ىف البيت الرابع، موضحً

 (جـ) استخرج من األبيات بعض املحسنات البديعية مبينًا مواطن اجلامل فيها.

 ن، رق.(د) أنسى، فَطْ 

ـــة ـــا ىف مجل ـــال منه ـــع ك ـــة، وض ـــاد الثالث ـــة، ومض ـــع الثاني ـــة األوىل، ومج ـــرادف الكلم ـــات م  ه

 من عندك .

 ): ثم أجب عن األسولة التالية :١٢-٨اقرأ األبيات من ( -٢

ــــا أدبيًــــا، مبينًــــا مــــواطن اجلــــامل ىف بعــــض الصــــور التــــى  ( أ ) ارشح األبيــــات رشحً

 تشتمل عليها.

شوقى من حكمة ... وضح ذلك. (ب) تدل األبيات عىل ما توافر لد 

يشتمل البيت الرابع عىل صورة أدبية جديدة توضح مد ولع شوقى بوطنه، ورغبتـه ىف الرجـوع إىل "ـ) ج(

ا مكونات هذه الصورة."بالده  . ناقش ذلك موضحً

ا  ا منه حمسنًا بديعيًا، موضحً  معنى. ما يوحى به من (د) بني الغرض من االستفهام ىف البيت الثانى، مستخرجً

 (هـ) رجس ، مرجل.

 هات مضاد الكلمة األوىل، ومجع الثانى ، وضع كالُّ منهام ىف مجلة من عندك.

ً

ً
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 ) ثم أجب عن األسولة التالية :١٥-١٣اقرأ األبيات من ( -٣

 قد بالغ ىف حبه للوطن ىف البيت األول. ناقش ذلك مبينًا وجهة نظرك. "شوقى"( أ ) ير بعض النقاد، أن 

 طن اجلامل ىف البيت الثالث، مبينًا املعانى التى يوحى هبا.(ب) بني مو

ا  جليل التطـوير ىف مدرسـة اإلحيـاء (جـ)ىف ضوء قراءتك هذه القصيدة، وضح إىل أ مد يعد شوقى رائدً

 . والبعث

(د) تشتمل القصيدة عىل أبيات صار كل منها مثالً بعد ذلك. اذكر بعض هذه األبيات مبينًا سبب االستشهاد 

 ا .هب

ا عـام أعجبـك  -٤ ابحث ىف الشبكة الدولية للمعلومات أو املكتبة عن دراسة نقدية للقصيدة واكتب ملخصً

 . وزمالئكفيها واعرضه عىل معلمك 

اكتب مقاالً عن حب الوطن من خالل ما أفدته من حنني شـوقه وهلفتـه عـىل ذكريـات الـوطن وعشـق  -٥

 األكمنة بام هلا من ذكريات يف قلبه.
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RM@Ûiä»€a@ä»í€a@Ûœ@ÚÓÿÓn„bflÎä€a@êâaÜΩa@

Û„aÜuÏ€a@Íb£¸a@HcI@

 

 متهيد:

ه والعمل عىل النهوض  يقوم االجتاه الوجدانى عىل اكتشاف الفرد ذاتَ

هبا كام يقوم عىل اعتزاز الفرد بثقافته اجلديدة ووعيه االجتامعى وتطلعه إىل 

املثل اإلنسانية العليا من حرية وكرامـة إنسـانية وعـدل ومسـاواة وحـب 

 وعشق للجامل وجمافاة للقبح والتخلف.وتواصل وإخاء 

 :)النشأة والتطور(لوجدانى االجتاه ا

بدأ االجتاه الوجدانى الذ حياكى الرومانتيكيـة الغربيـة مـع حركـة 

ما كان قد فقده من ملسـات وجدانيـة  اإلحياء التى ردت إىل الشعر العربى 

ذاتية، ثم نام مع حركات التجديد التى كان مطران رائدها حتى ازدهر منذ 

د رواد مدرسـة الـديوان ومدرسـة العقد الثالث من القرن العرشين عىل ي

أبولو ومدرسة املهاجر، وقد بدأ االجتاه الوجدانى ىف الرتاجع بعد احلـرب 

 العاملية الثانية أمام تيار الواقعية اجلديد.

 موقف شعراء االجتاه الوجدانى من الشعر القديم:

عرية املكـررة عـىل مـر حرص أصحاب االجتاه الوجدانى بعد اإلحيائيني عىل اخلروج مـن أرس األنـامط الشـ

العصور، وابتكار صيغة شعرية حديثة يمتزج فيها الرتاث بالعرصية، وتكتسب فيها األلفاظ دالالت حديثة وقدرة 

جديدة عىل اإلحياء، وتقوم الصورة الشعرية فيها عىل مفهوم فنى حديث ينتفع بالنظريات اجلديدة ىف األدب والفن 

 لفنية من الوجدان.واملوسيقى واللغة، وتنطلق الصورة ا

 ريادة مطران:

ندرس قصيدة مـن قصـائده متثـل  وهناما قام به مطران من تطوير الشعر العربى ،  معروف يف احلركة النقدية

 حيث يقول: ١٩٠٨خصائص مذهبه الشعر الذ أعلنه ىف مقدمة اجلزء األول من ديوانه 

 األهداف :

يتوقــع بعــد انتهــاء الــدرس أن 

ا عىل أن:  يكون الطالب قادرً

يوضح األسـس التـى يقـوم  *
عليها االجتاه الوجدانى.

يتحــدث عــن نشــأة االجتــاه  *
الوجدانى ىف الوطن العربى .

حيدد موقف شـعراء االجتـاه  *
الوجدانى من الشعر القديم.

ــد  * ــعر عن ــامت الش ــدد س حي
مطــران مــن خــالل مقدمتــه 

لديوانه.
يبد رأيه ىف مآخـذ مطـران  *

عىل من سبقه من الشعراء.

2018 - 2017
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زمانه عىل سالف الدهور، هذا شـعر لـيس هذا شعر عرص وفخره أنه عرص، وله عىل سابق الشعر مزية "

وال  ،ناظمه بعبده، وال حتمله رضورات الوزن أو القافية عىل غري قصده، يقال فيه املعنى الصحيح باللفظ الصحيح

وإىل مجال القصيدة ىف تركيبها وىف ترتيبهـا  ،بل ينظر جلامل البيت ىف ذاته ويف موضعه ،ينظر قائله جلامل البيت املفرد

للحقيقة وشفوفه عن الشعر احلر مع ندور التصوير وغرابة املوضوع ومطابقة كل ذلك  وتوافقهاسق معانيها وىف تنا

 ."ر دقة الوصف واستيفائه فيه عىل قدروحت

 ،ومـا يشـغلها مـن أحاسـيس عن النفس  االنصـرافيتضح من كالم مطران مآخذه عىل من سبقوه من حيث 

ىف الشـعر؛  ن، وعدم االهتامم بالوحدة الفنيةواالهتامم باملناسبات واملجامالت عىل حساب املعنى والفكر والوجدا

 .جيمعها عىل املستويني العضوي والنفيس ال نسق هلا وال نظام متعددةحيث كانت القصيدة وحدات 

مطابع زمزمالمطابع األمیریة
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 عالم يقوم االجتاه الوجدانى؟  -١

 نشأة االجتاه الوجدانى وتطوره ىف الشعر العربى .حتدث عن  -٢

 ملاذا تراجع االجتاه الوجدانى ىف الشعر العربى بعد احلرب العاملية الثانية؟ -٣

طران ىف النهوض بالشعر العربى ؟ -٤  ما دور مَ

طران كام فهمت من مقدمة ديوانه ؟ -٥  ما سامت الشعر عند مَ

ا رأيككان ملطران مآخذ عىل من سبقه من ا -٦  .لشعراء وضح ذلك مبديً

ابحث ىف الشبكة الدولية للمعلومات عن االجتاه الوجدانى ىف بعـض الدراسـات النقديـة، وخلـص مـا  -٧

 .أعجبك واعرضه عىل معلمك وزمالئك

د فيه؟ -٨  هل حدث انقطاع معريف بني الشاعر وموروثه الشعري أم أنه أفاد منه وجدَّ

@
@@

2018 - 2017

..

....

..
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Û„aÜuÏ€a@Íb£¸a@Âfl@ó„@
@

éΩa������ıb@
طران  خلليل مَ

مرض الشاعر بعد حب أخفق فيه، وطال به املرض، فنصـح لـه بعـض 
من ضواحى اإلسكندرية، حيث جوُ البحـر » املكْس«أصدقائه أن يذهب إىل 

 املنعش، وهواءُ الصحراء اجلاف، وهدوء الضواحى.

ة البِعاد،  ولكنه   جيدْ  حشَ  فوقهناك ما كان يرجو من شفاء، بل وجد وَ
بَغ الدنيا ىف عينيـه بلـون  آالم احلب واملرض؛ فأشاع ذلك ىف قلبه احلزن، وصَ

 قاتم.

 

 ومن وحى ذلك كله قصيدته (املساء) ومنها هذه األبيات :

 ( أ )

ـــــىل التَّ  -١ ـــــتُ ع ـــــى أقمْ ـــــعِ إن ـــــةِ باملُ  نَىـلَّ

 

ــــــة   ــــــالُ  -ىف غرب ــــــى -وا ق ــــــونُ دوائ  )١(تك

 وائهــــا يــــبُ هَ طِ  مَ إن يشــــف هــــذا اجلســــ -٢ 

 

ـــــــريانَ أيُ   ـــــــفُ الن ـــــــواءِ  لط ـــــــبُ ه  ؟طي

ــــــثٌ  -٣  ــــــ عب ــــــبالدِ  وايفطَ ــــــ، وعِ ىف ال  ةٌ لَّ

 

ـــــــ  ـــــــةٍ عِ  يـف اءِ  لَّ ـــــــفَ ـــــــا الستشْ  )٢(منْف

دٌ  -٤  ــــــــــرِّ تَف ــــــــــ مُ دٌ بصَ ــــــــــرّ تف  بابتى مُ

 

تفـــــــــــرِّ    )٣(ي، بعنـــــــــــائدٌ بكـــــــــــآبتى مُ

ــــاكٍ  -٥  ــــطرابَ  ش ــــر اض اطر إىل البح ــــوَ  يخَ

 

يُجيبنــــــــــ   )٤(جــــــــــاءِ وْ برياحــــــــــه اهلَ  يفَ

ر أصـــــمَّ وليـــــتَ ىل ثـــــاوٍ  -٦   عـــــىل صـــــخْ

 

ــــــذ  ــــــا كه ــــــخرة الصَّ  يقلبً ــــــالصَّ  )٥(اءِ ـمَّ

ــــــ -٧  ج مَ ينتاهبُ ــــــوْ مَ ــــــوجٌ كَ ــــــا م  يهارِ كَ

 

فُ   ـــــــــقم ىف أعضـــــــــائتُّ ويَ  يهـــــــــا كالسُّ

 

 ) التعلة: التلهى والتشاغل .١(
 ) عبث: ال فائدة منه، االستشفاء: طلب الشفاء.٢(
 ) الصبابة: الشوق، كأبتى: حزنى، عنائى: تعبى.٣(
 ) خواطري: جمع خاطرة، خاطر وهى األفكار، الهوجاء: الشديدة وجمعها : ُهوج.٤(
 ) الثاوى: المقيم.٥(

 األهداف :

يتوقــع بعــد انتهــاء الــدرس أن 
ا عىل أن:  يكون الطالب قادرً

حيلل أحد نامذج شعر االجتـاه * 
الوجدانى.

يتعرف مناسبة النص . *
يستنتج فكر النص . *
ــعرية * ــة الش ــح التجرب  يوض

ىف النص .
 يبـني أثــر االجتــاه الوجــدانى *

ىف تصوير أحاسيس الشاعر.
 .حيلل النص حتليالً نقديًا * 

مطابع زمزمالمطابع األمیریة
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Û„aÜuÏ€a@Íb£¸a@Âfl@ó„@
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éΩa������ıb@
طران  خلليل مَ

مرض الشاعر بعد حب أخفق فيه، وطال به املرض، فنصـح لـه بعـض 
من ضواحى اإلسكندرية، حيث جوُ البحـر » املكْس«أصدقائه أن يذهب إىل 

 املنعش، وهواءُ الصحراء اجلاف، وهدوء الضواحى.

ة البِعاد،  ولكنه   جيدْ  حشَ  فوقهناك ما كان يرجو من شفاء، بل وجد وَ
بَغ الدنيا ىف عينيـه بلـون  آالم احلب واملرض؛ فأشاع ذلك ىف قلبه احلزن، وصَ

 قاتم.

 

 ومن وحى ذلك كله قصيدته (املساء) ومنها هذه األبيات :

 ( أ )

ـــــىل التَّ  -١ ـــــتُ ع ـــــى أقمْ ـــــعِ إن ـــــةِ باملُ  نَىـلَّ

 

ــــــة   ــــــالُ  -ىف غرب ــــــى -وا ق ــــــونُ دوائ  )١(تك

 وائهــــا يــــبُ هَ طِ  مَ إن يشــــف هــــذا اجلســــ -٢ 

 

ـــــــريانَ أيُ   ـــــــفُ الن ـــــــواءِ  لط ـــــــبُ ه  ؟طي

ــــــثٌ  -٣  ــــــ عب ــــــبالدِ  وايفطَ ــــــ، وعِ ىف ال  ةٌ لَّ

 

ـــــــ  ـــــــةٍ عِ  يـف اءِ  لَّ ـــــــفَ ـــــــا الستشْ  )٢(منْف

دٌ  -٤  ــــــــــرِّ تَف ــــــــــ مُ دٌ بصَ ــــــــــرّ تف  بابتى مُ

 

تفـــــــــــرِّ    )٣(ي، بعنـــــــــــائدٌ بكـــــــــــآبتى مُ

ــــاكٍ  -٥  ــــطرابَ  ش ــــر اض اطر إىل البح ــــوَ  يخَ

 

يُجيبنــــــــــ   )٤(جــــــــــاءِ وْ برياحــــــــــه اهلَ  يفَ

ر أصـــــمَّ وليـــــتَ ىل ثـــــاوٍ  -٦   عـــــىل صـــــخْ

 

ــــــذ  ــــــا كه ــــــخرة الصَّ  يقلبً ــــــالصَّ  )٥(اءِ ـمَّ

ــــــ -٧  ج مَ ينتاهبُ ــــــوْ مَ ــــــوجٌ كَ ــــــا م  يهارِ كَ

 

فُ   ـــــــــقم ىف أعضـــــــــائتُّ ويَ  يهـــــــــا كالسُّ

 

 ) التعلة: التلهى والتشاغل .١(
 ) عبث: ال فائدة منه، االستشفاء: طلب الشفاء.٢(
 ) الصبابة: الشوق، كأبتى: حزنى، عنائى: تعبى.٣(
 ) خواطري: جمع خاطرة، خاطر وهى األفكار، الهوجاء: الشديدة وجمعها : ُهوج.٤(
 ) الثاوى: المقيم.٥(

 األهداف :

يتوقــع بعــد انتهــاء الــدرس أن 
ا عىل أن:  يكون الطالب قادرً

حيلل أحد نامذج شعر االجتـاه * 
الوجدانى.

يتعرف مناسبة النص . *
يستنتج فكر النص . *
ــعرية * ــة الش ــح التجرب  يوض

ىف النص .
 يبـني أثــر االجتــاه الوجــدانى *

ىف تصوير أحاسيس الشاعر.
 .حيلل النص حتليالً نقديًا * 

المطابع األمیریة

) ب (
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ـــــائقٌ  -٨ ـــــب، ض انِ وَ ـــــاقُ اجلَ فَّ ـــــرُ خَ  والبح

 

ــــــدً   مَ ــــــاءِ كَ ة اإلْمسَ ــــــاعَ  سَ ــــــدرِ  )١(ا كص

غْ  - ٩  ــــــتَ ــــــاشَ ، وكأهنَّ ــــــدرةٌ ــــــة كُ  ى الربيَّ

 

ــــــائ  ــــــنْ أحش ــــــىَّ م ين ت إىل عَ ــــــعِدَ  )٢(يصَ

ــــــرٌ  -١٠  عتك ــــــقُ مُ ــــــهُ  واألُف ن فْ ــــــريحٌ جَ  قَ

 

ــــــراتِ   مَ ــــــىل الغَ ــــــ ع ــــــواألَ  يُغىض  )٣(اءِ ذَ قْ

ــــربةٍ  - ١١  ــــن عَ ــــه م ــــا ب ــــروب وم ــــا للغ  ي

 

ـــــــــ  ـــــــــتَهام وعِ سْ ائــــــــــللمُ  )٤( !يربةٍ للرَّ

 ١٢ -  ْ ـــــار ، ورصَ ـــــا للنه ـــــيس نزعً ـــــأو ل  ةً عَ

 

ـــــــواءِ   ـــــــآتم األض ـــــــني م ـــــــمس ب  ؟للش

 
@(ب)

ـــــكِ والنَّهـــــارُ مـــــودعٌ  - ١٣  ولقـــــد ذْكرتُ

 

 ورجــــــــاءِ  والقلــــــــب بــــــــني مهابــــــــةٍ  

 ١٤ -  ِـــــواظر ـــــاه ن ـــــدو جت ـــــواطرِ تب  وخ

 

ــــــ  ــــــحاب إزائِ ــــــةِ السَّ امي ــــــى كدَ مَ لْ  )٥(يكَ

ـــ - ١٥  ـــن جفنِ معُ م ـــدَّ ا يوال ـــعً شعش ـــيلُ مُ  يَس

 

ـــــــبِ   ـــــــسَ ـــــــاربِ املُرتائِ اع الغَ ـــــــعَ  ينَا الشُّ

ــــفَ  - ١٦  هُ  يَســــيلُ  قٍ والشــــمسُ ىف شَ ـــــارُ  نضَ

 

ـــــــوداءِ   ا س رً ـــــــىل ذُ ـــــــق ع قي قَ العَ ـــــــوْ  ف

تْ  - ١٧  ـــــرَّ ـــــ مَ ـــــالِ خِ تْ مَ امَ ـــــلَ غَ  ارً دُّ حَ ـني تَ

 

طَّـــــــــرَ   قَ معـــــــــة احلمــــــــــراءِ وتَ  ت كالدَّ

ـــــد - ١٨  ـــــةٍ للكـــــون قَ عَ مْ ـــــرَ دَ ـــــأنَّ آخِ كَ  فَ

 

ـــــــائِ   ث ـــــــى لرِ عِ مُ ـــــــآخرِ أدْ ـــــــتْ ب ج  يمزِ

ــــــال  - ١٩  يَ زائ مِ ــــــوْ ــــــتُ ي ــــــأننىِ آنسْ  وك

 

ـــــــ  آةِ كي ـــــــرْ ـــــــتُ ىف امل أيْ ـــــــائفَ فرَ سَ  يمَ

 
 الشاعر :

طران ، وتنتمـى من أرسة عربية مسيحية تدعى آل م م،١٨٧٢خليل مطران شاعر لبنانى، ولد ىف بعلبك سنة 
لْم ىف زحلـة وبـريوت، ثـم ارحتـل إىل بـاريس سـنة  ى العِ لقَّ نة وتَ ـف الرتكـى  ١٨٩٠إىل الغساسِ سْ ـا مـن العَ خوفً

» هـراماأل«، وشـارك ىف حتريـر جريـدة ١٨٩٢ إىل مرص سنة ومؤامراته، ولكن املؤمرات تبعته حتى باريس فهاجر
م. ولقـب بشــــاعر ١٩٣٥خر، وأُسندت إليه إدارة الفرقـــة القومية للمســـرح ســــنة وبعض الصحف األ

مهلـت)  -ماكبـث  -ومن آثاره ترمجة عدد من روايات شكسبري (عطيـل  ١٩٤٧ولبنان) سنة  -ن (مرص يْ القطــرَ 
 م.١٩٤٩األدبية واالقتصادية إىل جانب ديوانه، وتوىف سنة وله عدد من الكتب 

  

 الكمد : الحزن الشديد. - ) خفاق : مضطرب١(
 ) تغشى : تغطى.٢(
 ) المعتكر : المظلم. والقريح: المجروح . والغمرات : جمع َغْمرة وهى الشدة. واألقذاء: جمع قذى، وهو    ما يقع فى العين فيؤلمها.٣(
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ـــــائقٌ  -٨ ـــــب، ض انِ وَ ـــــاقُ اجلَ فَّ ـــــرُ خَ  والبح

 

ــــــدً   مَ ــــــاءِ كَ ة اإلْمسَ ــــــاعَ  سَ ــــــدرِ  )١(ا كص

غْ  - ٩  ــــــتَ ــــــاشَ ، وكأهنَّ ــــــدرةٌ ــــــة كُ  ى الربيَّ

 

ــــــائ  ــــــنْ أحش ــــــىَّ م ين ت إىل عَ ــــــعِدَ  )٢(يصَ

ــــــرٌ  -١٠  عتك ــــــقُ مُ ــــــهُ  واألُف ن فْ ــــــريحٌ جَ  قَ

 

ــــــراتِ   مَ ــــــىل الغَ ــــــ ع ــــــواألَ  يُغىض  )٣(اءِ ذَ قْ

ــــربةٍ  - ١١  ــــن عَ ــــه م ــــا ب ــــروب وم ــــا للغ  ي

 

ـــــــــ  ـــــــــتَهام وعِ سْ ائــــــــــللمُ  )٤( !يربةٍ للرَّ

 ١٢ -  ْ ـــــار ، ورصَ ـــــا للنه ـــــيس نزعً ـــــأو ل  ةً عَ

 

ـــــــواءِ   ـــــــآتم األض ـــــــني م ـــــــمس ب  ؟للش

 
@(ب)

ـــــكِ والنَّهـــــارُ مـــــودعٌ  - ١٣  ولقـــــد ذْكرتُ

 

 ورجــــــــاءِ  والقلــــــــب بــــــــني مهابــــــــةٍ  

 ١٤ -  ِـــــواظر ـــــاه ن ـــــدو جت ـــــواطرِ تب  وخ

 

ــــــ  ــــــحاب إزائِ ــــــةِ السَّ امي ــــــى كدَ مَ لْ  )٥(يكَ

ـــ - ١٥  ـــن جفنِ معُ م ـــدَّ ا يوال ـــعً شعش ـــيلُ مُ  يَس

 

ـــــــبِ   ـــــــسَ ـــــــاربِ املُرتائِ اع الغَ ـــــــعَ  ينَا الشُّ

ــــفَ  - ١٦  هُ  يَســــيلُ  قٍ والشــــمسُ ىف شَ ـــــارُ  نضَ

 

ـــــــوداءِ   ا س رً ـــــــىل ذُ ـــــــق ع قي قَ العَ ـــــــوْ  ف

تْ  - ١٧  ـــــرَّ ـــــ مَ ـــــالِ خِ تْ مَ امَ ـــــلَ غَ  ارً دُّ حَ ـني تَ

 

طَّـــــــــرَ   قَ معـــــــــة احلمــــــــــراءِ وتَ  ت كالدَّ

ـــــد - ١٨  ـــــةٍ للكـــــون قَ عَ مْ ـــــرَ دَ ـــــأنَّ آخِ كَ  فَ

 

ـــــــائِ   ث ـــــــى لرِ عِ مُ ـــــــآخرِ أدْ ـــــــتْ ب ج  يمزِ

ــــــال  - ١٩  يَ زائ مِ ــــــوْ ــــــتُ ي ــــــأننىِ آنسْ  وك

 

ـــــــ  آةِ كي ـــــــرْ ـــــــتُ ىف امل أيْ ـــــــائفَ فرَ سَ  يمَ

 
 الشاعر :

طران ، وتنتمـى من أرسة عربية مسيحية تدعى آل م م،١٨٧٢خليل مطران شاعر لبنانى، ولد ىف بعلبك سنة 
لْم ىف زحلـة وبـريوت، ثـم ارحتـل إىل بـاريس سـنة  ى العِ لقَّ نة وتَ ـف الرتكـى  ١٨٩٠إىل الغساسِ سْ ـا مـن العَ خوفً

» هـراماأل«، وشـارك ىف حتريـر جريـدة ١٨٩٢ إىل مرص سنة ومؤامراته، ولكن املؤمرات تبعته حتى باريس فهاجر
م. ولقـب بشــــاعر ١٩٣٥خر، وأُسندت إليه إدارة الفرقـــة القومية للمســـرح ســــنة وبعض الصحف األ

مهلـت)  -ماكبـث  -ومن آثاره ترمجة عدد من روايات شكسبري (عطيـل  ١٩٤٧ولبنان) سنة  -ن (مرص يْ القطــرَ 
 م.١٩٤٩األدبية واالقتصادية إىل جانب ديوانه، وتوىف سنة وله عدد من الكتب 
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 ةــالدراس

 عريةاملوقف والتجربة الشِّ 
ء إثر آالمه النفسية العاطفية، يمثل اجلانب الذاتى ىف هذه التجربة سفر الشاعر إىل اإلسكندرية طلبًا لالستشفا

 باالغرتاب، ولوعة فراق حمبوبته.المه اجلسمية، وأثر ذلك ىف نفسه، وما أثاره من إحساس آو

 النص: رُ كَ فِ 
 ).٤-١مقدمة ىف دوافع الغربة وظروفها ونتائجها (•

ـــاءٍ • ـــاح، ومس ـــوج، وري ـــخر، وم ـــن ص ـــه م ـــا حول ـــر وم ـــا: البح ـــة بعنارصه ـــاركة الطبيع  مش
 )١٠-٥وأفُق حزين (

ات التذكر، والوداع، والِ •  )١٩-١١فراق (مشهد الغروب وإحياءَ

 )٤-١الفكرة األوىل (

علَّه جيد كيف استقبل نُصْ نيَّ الشاعر ب -١  -كام زعموا  -ح الناصحني بالذهاب إىل اإلسكندرية طلبًا للشفاء لَ
 ىف الغربة دواءً ملا يعانيه إثر مفارقة حمبوبته.

ى اهلواءُ الطَّيب باإلسكندرية آالم  - ٢ فَ ا بني: شفاءِ اجلسد وشفاءِ الروح، فإذا شَ ا، مفرقً ل مستنكرً لكنه يتساءَ
 اجلسم، فإنه يشك ىف مد نجاحه ىف شفاء آالم الروح والنَّفْس.

وهلذا ينتهى إىل نتيجة منطقية هى، أن ما صنعه عملٌ ال جدو منه، وما زاده السـفر واالبتعـاد عـن أهلـه إال  - ٣
لة قديمة هى آالم مفارقة من حيب.  إضافةَ علَّة جديدة هى االغرتاب، إىل عِ

ته  - ٤ لمَ لَّتان إىل حالة من الوِ وهكذا أسْ حـدة ذات ثـالث لكنها وِ » متفرد«حدة القاسية عربَ عنها بقوله: العِ
 صفات تتسلسل بطريقة تدرجيية، سببها: احلب، وآثاره: الكآبة، ونتيجته: العناء والتعب.

 الغربة، ودوافعها وظروفها ونتائجها. -بإجياز  -وهكذا عرضت الفكرة األوىل •

 )١٠-٥الفكرة الثانية (

ومـه،  - ٥ ا يبثه نجواه، ويشـكو لـه مهُ ويلجأ الشاعر إىل طبيعة اإلسكندرية اجلميلة، ويتخذ من البحر صديقً
 وال جيد إجابة إال تدافع الرياح.

مطابع زمزمالمطابع األمیریة
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لبٌ  سٍ قا ويقيم عىل صخر ال حيس بآالمه، فيتمنى أن يكون له قلبٌ  -٧، مثل هـذه الصـخرة، حتـى ال  صُ
 يشعر بآالم احلب والفراق.

الصخرة التى تستقبل تدافع األمواج فتؤثر فيها، كام تتدافع أمـواج اآلالم النفسـية واجلسـدية عـىل تلك •
 قلب الشاعر، فتؤثر ىف جسمه كله.

٨ - . ي بام أعانيه حني حيل املساءُ رِ دْ ا مثلام يضيق صَ ا، كأنه يضيق بام فيه، متامً ا البحر، فإنه يبدو مضطربً  أمَّ

شاركة  -١٠، ٩ ل مُ تمِ  -: بحر، وريـاح، وصـخر، ومـوج، ومسـاء ابقة منبعد عنارصها الس -الطَّبيعة وتكَ

فاق مـن حولـه، نابعة من قلب الشاعر ال من اآل -أ الظلمة  -وه ظلمة  وكأهنا فق من حول الشاعر تعلُ فنجد األُ 

زن وأسى.  تلك اآلفاق التى تبدأ ىف استقبال الظَّالم بحُ

 )١٩-١١الفكرة الثالثة (

وع وتأمالت وعِ لوحة الغروب احلزين، بام يُ تبدأ  - ١١ مُ  ظَات للمحبني.ثريه من دُ

حتى يكونَ مشهدُ الغروب بنهاية النهار وسقوط الشمس ىف املغيب، كأنـه مشـهد مفارقـة الـروح، - ١٢

 استقبال املوت، أو تباعد املحبني .

د احلزعرب و – ١٣ هَ ب حيث يودع موقف الغرو وهو يشاهدالشاعر ذكرياته مع احلبيبة ستدعى يين؛ هذا املشْ

، وقلب  املستقبل واللقاء اجلديد كنهار جديد. اية ملشهد الغروب املهيب، وأمل يفبني خوف من النه هالنهارُ الكونَ

اطر ىف ذِهن -١٤  مع الصورة اخلارجية ملشهد الغروب . -يف جوهرها احلزين  -ا متفقة هوأمتثَّلُ  يومتر اخلَوَ

روب، خمتلطة هبا، لتتفق معانيها مع إحياء الغروب احلزين بام وتتدفق الدموع  -١٥ من عينى عاكسة أشعة الغُ

 .رةٍ ومحُ  فرةٍ فيه من صُ 

ة الغروب الذهبية لتلتق ومتيضِ  -١٧، ١٦ بقمم اجلبال السوداء وتتناثر عليها، والشمس ىف انحـدارها  يأشعَّ

معة احلمراءُ بني جفنني. ،نحو املغيب متوارية خالل سحابتني  وحني تظهر بينهام كأهنا الدَّ

أر يف مـرآة  ي، فكـأننياحلزين حيث أبكـ يوما أشبه موقف الشمس ىف توديعها الكون، بموقف -١٩، ١٨

ا الكون كام تودعه الشمس ىف غروهبا. نفيس يأرث ياملساء أنن  مودعً

  

٦

 أو 
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 قـالتعلي

ـــار  -١ ـــك التيَّ ـــيدة ذل ص و ىف القَ ـــدُ ـــهيب ـــاعر، وعواطف ـــيس الش ر أحاس ـــذ يُصـــوِّ ـــدانى ال  الوج
 ىف ذاتية واضحة.

ة حيَّة ناطقة ممتزجة بنفسه. ويتَّخـذ مـن صـور الطبيعـة مـا يتعـادل مـع أحاسيسـه  رُ وِّ صَ يُ  -٢ الشاعر الطبيعَ
فسـه  ملـا ىف نفسـه، ومـا ىف نومشاعره، وال يقترص عىل التصوير اخلارجى هلا فحسب، بل كأن ما ىف الطبيعة صدً 

 ملا ىف الطبيعة  .وكأنه يتوحد معها حني تصبح األم الرؤوم التي حتتضن مشاعره صدً

ـا صـورة  فالقصيدة صورة كلية ملشاعر احلب املنعكسة عىل ما ير ىف الكون ومظاهره، وكل فكرة فيهـا أيضً
 كلية، تتكون من صور جزئية:

بيهيَّة مثل: ء  -ة لَّ منفا عِ  -عبث طواىف  -غربة تكون دوائى تَشْ ج  -قلب كهذ الصخرة الصامَّ ـوْ مَ مـوج كَ
ا -البحر ... كصدري  -مكارهى  حاب  -مآتم األضواء  -ورصعة .. أو ليس نزعً معة احلمراء. -كدامية السَّ  كالدَّ

ا إن يشف هذا اجلسم طيب هوائ واستعارية مثل: البحـر  -جييبنـى  -إىل البحـر  شـاكٍ  -أيلطف النـريانَ  -هَ
ا للنهار، ورصعةً  -قريح جفنه  -األفق معتكر  -ة رتغشى الربية كدْ  -اجلوانب ضائق  اقخفَّ  النهار  -للشمس  نزعً

حاب  -مودع   دمعة للكون. -دامية السَّ

آنست يومى زائال: كناية  -: القلب بني مهابة ورجاء: كناية عن االضطراب واحلرية وكناية مثل البيت الرابع
 عن هناية الشاعر.

التى رادها خليل مطران، بام فيها من حب للطبيعة وارتباط هبا، وتصوير  الوجدانيةثل القصيدة النزعة مت - ٣
ملشاعر احلب املخلص واإلحساس العاطفى، وبام فيها من تشاؤم عام ىف القصيدة ينتهى بشكل رصيح بذكر املوت، 

ا  -وهى  دُّ مرحلة انتقال من ممثلة لشعر مَ  -أيضً عَ  .االجتاه الوجدانىاملحافظ إىل  اه اإلحياء والبعثاجتطران الذ يُ

ر الشاعر لقصيدته عنوانًا يعربِّ  - ٤   عن مضموهنا.ذكَ

 حافظ عىل وحدة الوزن والقافية. -٥
ور الفنيةدة حْ تتمثَّل فيها الوَ  -٦ واحد، وموضوع واحـد، وأفكـار ومشـاعر مرتابطـة، ىف  يذات موقف شعُ

ا ونفسيًا أبيات متالمحة  .عضويً
 استخدم من أساليب التوكيد: لقد، وقد. - ٧

لَّة  -النريان  -حدة: غربة وألفاظه توحى باأل  والوِ  ا ..  -ضائق  -هوجاء  -عناء  -كآبة  -منفاي  -عِ كمـدً
 إلخ.

 أضاف الكلامت ىف البيت الرابع إىل ياء املتكلم؛ لبيان أهنا خاصة به.

مطابع زمزمالمطابع األمیریة
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ه للشاعر من نقد: -٨ جِّ  ممَّا وُ
ــــة   ــــتخدام كلم ــــائ«اس ــــه» يأحش ــــل نفس ــــا ىف داخ ا م ــــدً ــــق قاص ــــري دقي ا غ ــــتخدامً  اس

ا بعد تعبري (جتاه نواظر» إزائى«وكلمة  - )، وأهنـا جـاءَت للقافيـة، كـذلك يألهنا ليست شاعرية و  تضف جديدً
 ."ياملرتائ"كلمة 

ـــيقية أو معنو - ٩ ـــة موس ـــا أد وظيف ـــة م ـــري املتكلف ـــة غ ـــة القليل ـــنات البديعي ـــن املحس ـــة،م  ي
سن التقسيم ىف البيت الرا ت مثل : حُ لـة ) وبـغربـة -بع. والطباق بني: (أقَمْ  - استشـفاء) وبـني: (شـاكٍ  -ني: (عِ

ربة  ربة) بفتحٍ وكرسٍ للعـني. واسـتخدام املحسـنات البديعيـة لـد الشـاعر عِ  -جييبني) واجلناس الناقص ىف: (عَ
ا لذاته، كام أنه غري متكلف، بل ج  .يأو معنو ياء لغرض موسيقومدرسته ليس مقصودً

تنوعت األساليب بني اخلرب واإلنشاء للتعبري عن مشاعر الشاعر. من اإلنشـائية: االسـتفهام ىف البيـت  -١٠
ــــــاين ــــــ الث ــــــاينيوغرضــــــه النف ــــــت الث ــــــ عشــــــر ، وىف البي ــــــد، والتمن ــــــر والتوكي  يالتقري

ــــ ــــه احل ــــادس وغرض ــــت الس ــــو للدـىف البي ــــروب) وه ــــا للغ ــــداء ىف (ي ــــةرسة واأل ، والن  هش
 واحلرية والتعجب.

ا  - ة). -ومن الرتادف: (نزعً  رصعً
 ليوضح حزنه الشديد.» متفرد«مرتني ليدل عىل تنوع األ  وكثرته، وكرر كلمة  "لَّةعِ «كرر كلمة  -١١
د واالسـتمرار واستحضـار الصـورة وتـدل اجلملـة  - ١٢ تدل اجلملة الفعليَّة، وفعلها مضارع عـىل التجـدُّ

 رار.موالتوكيد واالست سمية عىل الثباتاال
@
@
@
@
@
@
@
@
@

@ 
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 رومانتيكية ىف الشعر العربى احلديث، وصاحب االجتاه الوجـدانى فيـه. إىل أِّ عة الطران رائد النزيعد مَ  -١
 مد تظهر ىف القصيدة هذه الريادة؟

 يكشف البيت األول عن فجوة بني توقعات الشاعر وواقعه. كيف ذلك؟ -٢

 االستفهام ىف البيت الثانى؟ وما دوره ىف التعبري عامَّ أراده الشاعر؟ ما نوع -٣

لَّة منفاعبث طوايف« -٤ لَّة ىف عِ  ىف هاتني العبارتني تقديم وتأخري. ما الغرض البالغى منه؟»: ي، عِ

 ما الذ يتمناه الشاعر ىف البيت السادس؟ وملاذا؟ -٥

ـــ -٦ ـــامن؟  مَ ـلِ ـــت الث ا ىف البي ـــدً ـــر كم ـــيق البح ـــةيض ـــذا واحلال ـــني ه ـــلة ب ـــه الص ـــا وج  وم
 النفسية للشاعر؟

 أركانه، ووجه البالغة فيه. بنيِّ ىف البيت التاسع تشبيه.  -٧

وب« -٨ رُ لْغُ  بم تسمى هذا األسلوب؟ وما اجلامل ىف استخدامه هنا؟» يالَ

 كيف ذلك؟ .حدة يكمل كل منهام اآلخرعرش وَ  عرش والثاين ييُعد البيتان احلاد -٩

املهابـة «البيت الثالث عرش يرتدد قلب الشاعر بني املهابة والرجاء. ما وجه التقابل بـني هـاتني الكلمتـني ىف  -١٠
 ؟ وما األسباب التى دعت الشاعر إىل اإلحساس هبذا التقابل؟»والرجاء

 ىف البيت الثامن عرش ذكر لنوعني من الدموع. ما الفرق بينهام؟ -١١

ـــون حال - ١٢ ـــب للك ـــة األدي ـــس رؤي ـــكتعك ـــالل قراءت ـــن خ ـــك م ـــح ذل ـــية. وض ـــه النفس  ت
 هلذه القصيدة.

١٣ -  ْ  .طران ىف ذلكإىل أ مد نجح مَ  التشخيص هو إضفاءُ احلياة عىل ماالحياة فيه. بنيِّ

 طـــران؟ وإىل أي مـــد نجحـــت الغربـــةمـــاذا كانـــت دوافـــع الغربـــة عنـــد خليـــل مَ  - ١٤
 ىف حتقيق هذه الدوافع؟

 إبداع املدرسة الرومانسية وبني مدرسة البعث واإلحياء.حلل املشابه والفروق بني  -١٥

@
@
@
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ذا ثقافـة فرنسـية تـرتبط بالشـعراء  -كـام سـبق -كان خليل مطران 

ى عىل أثره ثالثـة مـن الشـعراء، مجعـت ثقـافتهم بـني  الفرنسيني، وقد قفَّ

، وهـم الـذين تتكـون مـنهم مجاعـة يالرتاث العـريب واألدب اإلنجليـز

 الديوان.

م) وعبـاس حممـود العقـاد ١٩٥٨-م١٨٨٦الـرمحن شـكر (عبد 

 م).١٩٤٩-م١٨٨٩م) وإبراهيم عبد القادر املازين (١٩٦٤-م١٨٨٩(

الذ مر أوائـل  هؤالء الشعراء الثالثة، كانوا يمثلون الشباب العريب

ا  القرن العرشين بأزمة خانقة، فرضها االستعامر الكويب عىل بالدنا، نـارشً

واجلهل والفقر، مستغال كل إمكاناته وقوته ىف حتطيم الشخصـية  الفوىض

وإمكانـاهتم  -العربية اإلسالمية، وىف هـذا اجلـو اخلـانق   جيـد الشـباب 

جماال لنمو شخصـيتهم اإلنسـانية،  -ضعيفة ىف مواجهة املستعمر الغاشم 

وطموحاهتم مـع الواقـع االسـتعامري بالتحرر من االستعامر، وحتمل املسوولية ىف بالدهم، وحني تصادمت آماهلم 

األحـالم،  عـا َ ن هيربوا من عا  الواقـع املـؤ  إىل أتوسة هذا اخلطب إال بن عىل نفوسهم املالبغيض،   جيدوا ما هيوِّ 

واألوهام، ويعيشوا ىف عا  من صنع خياهلم، يلجأون إىل الطبيعة يبثوهنـا آمـاهلم الضـائعة، ويأسـهم مـن احليـاة، 

 أرسار الوجود.يف الكون ويتعمقون  ويتأملون ىف

: عبد الرمحن شكر، وعباس حممود العقاد، وإبراهيم املازنى، ومجع بينهم اعتزازهم بالثقافـة  تآلفَ  الشعراءُ
ة وجتربة صادقة عن املأساة التى يعيشـها جـيلهم، اإلنجليزية. فعربَّ  بالرومانتيكيةالعربية، وتأثرهم  وا بمواقف حارَّ
الـذ أخـذ عـن  -طـران هم إىل الذات اإلنسانية، وجنحوا إىل اخليال. ومن ثم اتفقوا مع خليل مَ واجتهوا ىف شعر

 ، وساروا ىف نفس الدرب الذايت العاطفى.من اجتاهٍ وجداينّ  الرومانسية الفرنسية، فيام ذهب إليه

بالصـحف، وىف م، ىف مقـاالت هآراءهـم، ويـدعون ملـذهب ينشـرونم ١٩٠٩وبدأ الشعراء الثالثـة منـذ عـام 
صا موقف  -مقدمات دواوينهم. ومن ذلك ما يقول العقاد  يف مقدمـة الـديوان األول  -» مدرسـة الـديوان«ملخِّ

 م:١٩١٣إلبراهيم املازين عام 

 األهداف :

يتوقــع بعــد انتهــاء الــدرس أن 
ا عىل أن:  يكون الطالب قادرً

يتعرف نشأة مدرسة الديوان.*
ـــة  * ف بشـــعراء مدرس ـــرِّ يُع

الديوان.
يســتنتج خصــائص مدرســة * 

الديوان.
حيــدد أســباب انفــراط عقــد * 

مدرسة الديوان.
يوضح موقف رواد مدرسـة * 

 الديوان من اإلحيائيني.
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لقد تبوأ منابر األدب فتية ال عهد هلم باجليل املاىض، ونقلتهم الرتبية واملطالعـة أجيـاال بعـد جـيلهم، فهـم «
، ويتمثلون العا  كام يتمثله الغريب. وهذا مزاج أول ما يظهر من ثمراته أن نزعت األقـالم يشعرون بشعور الرشقى

 ».إىل االستقالل، ورفع غشاوة الرياء، والتحرر من القيود الصناعية

وقد وجد أعضاء هذه املدرسة: أن نظرهتم إىل الشعر ختتلف عن نظرة اإلحيائيني. فأولوك ينظرون إىل اخللف 
ظالل القديم، وهم ينظرون إىل األمام يسـتلهمون ذواهتـم، وخيـاالهتم، وعـواطفهم، وأحداسـهم، ويعيشون ىف 

ويعربون عن مأساة عرصهم، وإزاء هذا االختالف الكبري بني النظرتني، أخذوا هيامجون اإلحيائيني، وىف مقدمتهم 
 الـديوان«قسـوة كتـاب أمحد شوقى وحافظ إبراهيم، ومصطفى صادق الرافعـى، وكـان أكثـر كتابـاهتم شـهرة و

ــــد  ــــدره ال» ىف األدب والنق ــــذ أص ــــام ال ــــازنى ع ــــاد وامل ــــ١٩٢١عق ــــه سُ ــــتهم ىمِّ م، وب  ثالث
 النقدية قبل ظهور هذا الكتاب. وآراؤهموإن ظهرت إسهاماهتم الشعرية،  "مدرسة الديوان«

 إزاء اإلحيائيني فيام يىل:» مدرسة الديوان«وقد حتدد موقف 

ذج البيانية القديمة مثال أعىل هلم ىف شعرهم، وطغيان هذا اجلانب البيانى عـىل أخذوا عليهم استلهام النام•
 املضمون والفكرة.

  يرتضوا منهم اهتاممهم الزائـد بشـعر املناسـبات واملحافـل، والبعـد عـن تصـوير اخللجـات النفسـية •
 اإلنسانية، وإن كتب العقاد ىف املدح، معلال بأن املدح الصادق ليس عيبًا.

   يوافقوهم ىف االهتامم بقشور األشياء وظواهرها. •

ا ىف شعرهم، وبخاصة ىف معارضـاهتم الشـعر هامجوهم • ا تامً ؛ لعدم وضوح شخصياهتم الشعرية وضوحً
 القديم .

 ىف شعرهم، وانتقاهلم من غرض إىل غرض آخر ىف القصيدة. الفنيةعابوا عليهم عدم مراعاة الوحدة •

 وضوح الصدق ىف شعرهم.نقدوا مبالغاهتم، وعدم •

 خصائص مدرسة الديوان:

يمكن أن نلحظ خصائص مشرتكة ىف شعرهم، ونجد فيهـا سـامت » مدرسة الديوان«إذا استعرضنا دواوين 

 جتمع بينهم. ويتمثل ذلك فيام يىل:

 مجعوا بني الثقافة العربية، والثقافة اإلنجليزية. -١

ون املثل العليا، ولكن تفوق طموحاهتم، وتتجـاوز آمـاهلم يتطلع شباهبم ىف طموح إىل اآلفاق، ويستهدف -٢

 واقع عرصهم.

مطابع زمزمالمطابع األمیریة
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القصيدة عندهم كائن حي لكلِّ جزء فيه وظيفته ومكانه، كام هو احلال ىف عضو اجلسـم، بحيـث تكـون  -٣

 .فنيةا ال تتعدد أغراضه، وال تتنافر أجزاؤه حتت عنوان يضمها ىف وحدة حيّ  القصيدة بناءً 

الفكري ىف شعرهم، ممَّا جعل الذهنية تكثر ىف شعرهم، والعقالنية تطغى عىل عـاطفتهم، وضوح اجلانب  -٤
 يقول املازنى:

 حجــــــة عشــــــرينلبســــــت رداء الــــــدهر 

 

دِ   ْ ــــربُ ا ال ــــع ذَ ــــوقى إىل خلْ ــــا ش ــــني، ي  وثنت

ــــا عــــن الــــدنيا، ومــــن مل جيــــد هلــــا  وفً زْ  عُ

 

ا   ـــــــرادً ـــــــالم ـــــــدِ  آلم هْ ـــــــل بالزُّ لَّ عَ  تَ

 ويتعمقون ىف أرسار الوجود.يتأملون ىف الكون،  -٥ 
 الصدق ىف التعبري، والبعد عن املبالغات. -٦
 ظهور مسحة احلزن، واأل ، والتشاؤم، واليأس ىف شعرهم. -٧
 ختلصوا من تأثري اآلداب القديمة، فلم يستعريوا املادة األدبية القديمة، واستخدموا لغة العرص. -٨
 ية واالجتامعية.البعد عن املناسبات، واملوضوعات السياس -٩

 اهتموا بتعميق الظواهر عىل جوهرها ، مما جعل الفكر يسبق الشعور عندهم. -١٠
ا ملحاوالت بعض شعراء االجتاه السابق، لكـنهم لتعميق فكرة االهتامم بوضع عنوان  -١١ لقصيدة، استمرارً

زهـار أو«للعقـاد » عابر سـبيل«عىل اإلطار العام للديوان كام جتد ىف  جتاوزوها إىل وضع عنوان للديوان كله، ليدلّ 
 لشكر، وكان سابقوهم يذكرون ديوان البارود، وديوان شوقى، وديوان حافظ، وهلُمَّ جرا.» اخلريف

وجدير باملالحظة أن الشعراء الثالثة األصدقاء، فشلوا ىف صداقتهم بعد فرتة، وانفضـت مدرسـتهم بعـد أن 
ىف بعض القضايا األدبية، وأخذ العقاد جانب املازنى. فتوقف عبد الرمحن شكر   املازنى الختالفهامهاجم شكر

م، وأَخلَدَ إىل العزلة، وانرصف املازنى عـن ١٩١٨عام » أزهار اخلريف«عن قول الشعر بعد صدور ديوانه السابع 
واملقال الصحفى، وبقى العقاد وحـده ممـثال م وآثر كتابة القصة، ١٩١٧قول الشعر، بعد صدور ديوانه الثانى عام 

 ىف أخريـــات عمـــره  -هلـــذا االجتـــاه، جـــاعالً للشـــعر املقـــام الثـــانى مـــن اهتاممـــه األدبـــى والفكـــر- 
وا االستمرار والتواصـل مثَّلوتتلمذ عىل يد العقاد أدباء  بعد كتاباته السياسية، واالجتامعية، واألدبية، واإلسالمية،

، اهللاأمحـد بـاكثري، واحلسـانى عبـد هلذا االجتاه، منهم: حممود عامد، وعبد الرمحن صدقى، وعيل  ، وأمثـاهلم بمرص
 ىف البالد العربية. وحممد حسن عواد بالسعودية وغريهم كثريون

 

 

@ 
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مِّ  -١ ن روادها؟ي  سُ  ت مدرسة الديوان هبذا االسم؟ ومَ

ــــعراء -٢ ــــوء آراء ش ــــث ىف ض ــــاء والبع ــــة اإلحي ــــديوان ومدرس ــــة ال ــــني مدرس ــــارن ب  ق

 .مدرسة الديوان

إىل أَ مد ختتلف لغة الشعر عند مدرسة الديوان عنها عند الشعراء ىف املدارس السابقة ؟ دعـم رأيـك  -٣

 باألمثلة كلام أمكن ذلك.

: إهنـم يشـعرون بشـعور هبقولـ قية والغربيـةيصف العقاد موقف أدباء مدرسة الديوان من الثقافة الرش - ٤

 . ماذا يقصد بذلك؟، ويتمثلون العا  كام يتمثله الغريبيالرشق

 جتاه إىل الطبيعة؟التى دفعت شعراء الديوان إىل اال ما األسباب - ٥
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 األهداف :
ــع  ــذايتوق ــة ه ــون  ىف هناي ــدرس أن يك ال

ا عىل أن:  الطالب قادرً
حيدد الفروق الدقيقة بني معـاين كلـامت  *

   استمع إليها
 خياطب املستمعني بتعبريات مناسبة.* 
ر عن يبحث*  كَ  النصوص يف املحورية الفِ

والفرعيـة  العنـاوين الرئيسـة باستخدام
الرئيسة  واملصطلحات

 حيلل مكونات الصورة األدبية.* * 
يستنتج اخلصائص األسلوبية ىف النص. * 
 يستنتج خصائص العمل األدبى.* 
يستنتج عنـارص البنـاء الفنـى يف الـنص * 

 األدبى.
يستنتج سامت البيوة من النص.* 
ل أدبى.يوازن بني أكثر من عم* 
ا عن فكره وآرائه. *  ا معربً يكتب موضوعً
 حيلل النص يف ضوء التجربة الشعرية.* 

ÊaÏÌÜ€a@ıaä»ë@Âfl@ó„@Z@@@@@@@
       @ıbqâ@ø@Ôfl@

€Öb‘»‹@
؟ ابْ حَ لِ ميٌّ يا صِ فِ  أين يف املحْ

طابْ  لَ اخلِ نا هاهنا فَصْ تْ دَ  )١(عوَّ

ها املنربُ  نابْ  )٢(عرشُ  )٣(مرفوعُ اجلَ

ستَجابْ  ى مُ عَ دْ  مستجيبٌ حنيَ يُ

؟ حابْ لِ ميّ يا صِ  أينَ يف املحفِ

...............................  
ّْ  )٤(سائِلُوا النُّخبةَ  طِ النَّدِ هْ  )٥(من رَ

؟ ؟ هل علِمتُمْ أينَ ميّْ  أينَ ميٌّ

يّْ  جِ نُ الشَّ  )٦(احلديثُ احللوُ واللّحْ

نِيّْ  )٧(واجلبنيُ احلرُّ  هُ السَّ  )٨(والوجْ

ىلّ                                                    ؟!)٩(كوكبَاهُ أينَ وَ ابْ   ؟ أينَ غَ
             ............................... 

  فصل الخطاب: القول الّصواب ١)(
 عرشها المنبر: أي المنبر هو مكانها الالئق بها؛ للداللة على تمكُّنها من البيان والخطابة. ٢)(
 مرفوع الجناب: أي معتّزا بها ومفتخًرا. ) ٣(
 النخبة: الصفوة. ) ٤(
 رهط الندّى: الجماعة ممن يحضرون مجلسها. الندىُّ والنادي: مجلس القوم ومكان اجتماعهم.)  ٥(
)٦  ( :  المؤثِّر.الّشِجيُّ
: الجبين الّصافي.)  ٧(  الجبين الحرُّ
 الوجه الّسِنّي: الوجه الَوّضاُء المشرق.)  ٨(
التي  –كوكباه: أصلها (كوكب)، وقد استعار الشاعُر الكلمَة لألديبة الراحلة بجامع السُّموِّ والشهرة، ثم ألحق بها األلَف والهاء )  ٩(

وهي أحد أساليب النداء واألصل في هذا األسلوب أْن ُتْسَبَق الكلمُة بـ (وا) وُتلَحَق بها ألٌف  –ْدَبة ُتعرُف بـ (هاء السَّكْت) على سبيل النُّ 
 زائدة، وقد تلحقها الهاء، نحو: وا إسالماه، وامعتصماه، وقد جاء األسلوب في النص بدون (وا).
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رٌّ  يَمٌ غُ ابْ  )١(شِ ذَ يّاتٌ عِ  رضِ

ج وابْ وحِ أْيِ الصَّ ذُ بالرّ  ى ينفُ

هابْ  )٢(وذكاءٌ أملعيٌّ   كالشِّ

 ٌّ
يسِ دُ عَابْ  )٣(ومجالٌ قُ  ال يُ

ابْ  ا الرتُّ نْ هذَ ؟ آهِ مِ  كلُّ هذا يف الرتابْ

............................... 

يْكَ  يْكْ )٤(وَ  ما أنتَ برادٍّ مالدَ

اع عليْكْ   أَضيَعُ اآلمالِ ما ضَ

 ْ كـدُ مَ ـجمَ وْ ُ مَ ريْ  ولٍ إليْكْ ـيٍّ غَ

ْدُ م تَيْكْ  )٥(يٍّ خالصٌ ـَجمَ  منْ قبْضَ

نْ فض  وابْ ـلِها ألفُ ثَ ـوهلا مِ

 الشاعر:

اد ( ) أحد أعالم التجديد الشعري والفكر النقدي يف العرص احلديث، ١٩٦٤ – ١٨٨٩هو عباس حممود العقَّ
) ما ١٩٥٨ – ١٨٨٦) وعبد الرمحن شكري (١٩٤٩ – ١٨٩٠تكونت منه مع زميليه إبراهيم عبد القادر املازين (

رف بجامعة الديوان  وفيه ، ١٩٢١الذي أصدره العقاد واملازين سنة  "كِتاب الديوان يف األدب والنقد"نسبة إىل  –عُ
رشح جلوهر الشعر كام تراه  -كام يف كتابات العقاد يف مقدمات دواوينه ومقدماته لدواوين زمالئه وبعض أصدقائه 

ا عن ذات صاحبه ووجدانه وتعظيم دور الصورة يف نقل إحساس الشاعر، واحلرص عىل  مدرسته من كونه تعبريً
 متاسك القصيدة.

  

: األخالق الح)  ١(  ميدة. أصل معنى الُغّر: الِبيض. مفردها: ّغرَّاء.الشَِّيم: األخالق، مفردها: ِشيمة. الشِّيم الُغرُّ
: صاحب الرؤية الصائبة.)  ٢(  األلمِعيُّ
 الجمال الُقدسّي: الجمال الطاهر.)  ٣(

 َوْيَك: َوْي: اسم فعل أمر والكلمة هنا تفيد اإلنكار والتعجب الممزوج بالغضب)  ٤(
 الخالص: هنا بمعنى المتحّرر)  ٥(

مطابع زمزمالمطابع األمیریة
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آه : اسم فعل بمعنى أتوجع
كلمة تفيد معنى التعجب والزجر والتهديد
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 التعليق
؛ فعىل  ة عىل املستويني اللفظي واملعنويّ يالحظ أن املقطوعات األربع التي يتألف منها النصّ تتامسك بقوّ

ع عدد من األساليب وبخاصة اإلنشائيّةُ  كِ  –املستو اللفظي يتوزّ ، فتُشيعُ اإلحساسَ بتامسُ عىل مساحة النصّ
 أجزائه. من هذه األساليب االستفهام واألمر.

رُ ورودُ أداة أما االستفهام  تَتَمُ به املقطوعاتُ الثالثُ األوىل، حيث يتكرّ ْ فيُالحظ وروده بكثرة، كام أنه ختُ
) جاءتْ مرةً واحدة يف الشطر السابعكان (أين)، وهناك أداةٌ أخر لالالسؤال عن امل كام جاء  ،ستفهام هي (هلْ

 االستفهام بغري أداة يف هناية املقطوعة الثالثة.

ل املقطوعة الثانية عىل نحو ال ينفصل عن االستفهام (سائلو وأما األمر فقد النخبة من رهط  اجاء يف أوّ
.. هل علمتم أين مي) كام جاء بصيغة غري شائعة يف أول املقطوعة األخرية  .. أين ميّ ر صيغة اسم فعل أم –النديّ

.( ْ  (وَ

ا إىل هنايته. يف البداية  الهلَ َ خِ ربَ لِمُ بدايتُه إىل االنتقاالت التي عَ ا تُسْ  وعىل املستو املعنوي جاء النصّ متامسكً
ها بألفاظه غري مرة (أين يف  –ويف املقطوعتنيْ األولينيْ خاصة  ر بعضُ تعربِّ مواضع االستفهام املتتابعة، التي تكرّ

؟ ، أين غاب؟).. تعربِّ هذه (االستفهامات) عن صدمة الشاعر بمفاجأة الفقد  ؟ ، أين ويلّ ؟ ، أين ميّ املحفل ميّ
يت، فراح يتساءلُ وكأنه غري مصدق، أو كأنه ال يستوعب لِفَ عادهتا يف احتالل أ لتلك األديبة الذائعة الصِّ ن ختُ

اده من صفوة األدباء واملثقفني.  صدر املجلس يف منتداها والتحدث إىل روَّ

ا، وإنام يسأل عن مكان  ر موهتَ ) وكأنه ال يتصوّ ويأيت السؤال يف البداية بـ (أين) متبوعةً باسمها (أين ميّ
ين ويلّ كوكباه؟! أين غاب؟!) بمعنى: أين ولّتْ وأين وجودها فحسب؛ ثم يتغريَّ التابع بعد (أين) فإذا به يقول: (أ

.  غابتْ

ل االستفهام من السؤال عن غيابٍ مطلق إىل سؤال  ، غاب) بعد (أين) عملها ليتحوّ وتعمل داللة الفعل (ويلّ
لقُ وفصاحة وذكاء ومجال .. عن رحيل إىل هناية حزينة حمتومة، وهنايةٍ   تعصمها منها كلُّ صفاهتا احلميدة من خُ

ا  –يف الظاهر  –ليصيح الشاعر متسائال  دً هذه النهاية املؤملة (كلّ هذا يف الرتاب؟)، ثم ليُتبعَ  –يف الواقع  –ومؤكِّ
ا وتسليامً باحلقيقة الصادمة،  –هذه الصيحة صيحة التساؤل التعجبي اإلنكار الرافض  بصيحة أخر حتمل إقرارً

 قة (آه.. من هذا الرتاب).شكو من هذه احلقي –يف الوقت ذاته  –وحتمل 

ع من أمر مؤ  فظيع هو  املوت الذي يأيت عىل كلّ  –يف هذا النصّ  –و(آه) كلمة تعربّ عن الشكو والتوجّ
ع  –يشء، واليفلت منه يشء، هذه الصيحة  رُ الضعف واإلقرار باهلزيمة وحتمل يف  –صيحة الشكو والتوجّ تُصوِّ

 قاومة والثورةثناياها، أو يتولّد منها روح من امل

المطابع األمیریة

–

.

مطابع زمزم
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ر املوقف يف املقطوعة األخري  ) الذي حيمل معاين متعددة ومتداخلة ة إىل استخدام اسم فعل األمر (وَ ويتطوّ ْ
ا، وكلها معانٍ موجهة إىل هذا الرتاب الذي ير لنفسه القدرة عىل مواصلة  ب والزجر والتهديد أيضً من التعجُّ

يْك.. ما أنت ب رادٍّ ما لديك!؟) ناسيًا أن جمد ميٍّ (غري موكول إليه)، وال هو مما يستطيع انتهاب النفوس واألعامر (وَ
غيِّبه أو حيجبه.  أن يُ

ج ع خلسارهتا،  هكذا تتدرّ د إىل التحرسّ عىل الفقيدة والتوجّ بنية الداللة الشعرية من صدمة املفاجأة بالفقْ
 املوت، ثم حتديه والتأكيد عىل خلود األديبة باستخدام الصيغة الدالة للتعبري عن هذا اإلحساس.. إىل الثورة عىل

 الكبرية.

عرشها "ثم جاءت الصور لتعكس مد األ  لفقدان مي، من خالل ذكر حماسنها ومنزلتها، فمن الصور: 
شيم "و والذي يوحي بام كانت عليه من ذكاء، "ذكاء كالشهاب"والذي يوحي بام كانت عليه من مكانة، و "املنرب
نالحظ أن الصور جاءت يف موضعها غري متكلفة  "كل هذا يف الرتاب"و "مجال قديس"و "رضيات عذاب"و "غر

 تعكس حرسة الشاعر وأمله.

اد يف قافية القصيدة وهو مظهر من مظاهر التطوير يف موسيقاها، وقد اختار قافيته مالءمة وقد نوع العق
 للحالة النفسية.

ضح والبنية املتامسكة، والنامجة عن وحدة الفكر ووحدة الشعور واجلو النفيس ويتضح لنا الرتابط الوا
 احلزين، مما حقق للقصيدة الوحدة الفنية.

2018 - 2017

كلمة ) َوْى ( التي حتمل معاني متعددة ومتداخلة
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Ú�í„cÎ@pbjÌâÜm 
 استمع للنص ثم أجب عن األسولة التالية :-١

 إىل أ مد يرتبط عنوان النص بمضمونه ؟-أ

 اقرتح ثالثة عناوين للنص  .-ب

 إىل أ غرض شعر ينتمى هذا النص  ؟        -ج

 حتدث عن دور األديبة مى ىف احلياة الثقافية ىف مرص كام فهمت من النص مراعيًا ما يىل :-٢

 السالمة اللغوية •

 تنوع األساليب •

 توظيف الصور اخليالية واملحسنات البديعية .•

 اقرأ النص قراءة صامتة ثم أجب عن األسولة التالية :-٣

 سؤاال حول كل فكرة رئيسة ىف النص  طرحا-أ

 إىل أ مد نجح الشاعر ىف التعبري عن حزنه  لفقد األديبة مى ؟ دلل-ب

ر ما  -ج كَ  ؟ النص يف األساسية  الفِ

  للشاعر كام جتلت ىف النص ؟ اخلصائص األسلوبية  ما-د

 ؟النصىف البيوة  ما أثر -

 ـ  اقرأ ثم أجب :-٤
طِ  هْ ّْ سائِلُوا النُّخبةَ من رَ  النَّدِ

؟ ؟ هل علِمتُمْ أينَ ميّْ  أينَ ميٌّ

يّْ  جِ نُ الشَّ  احلديثُ احللوُ واللّحْ

نِيّْ  هُ السَّ  واجلبنيُ احلرُّ والوجْ

؟! ابْ ؟ أينَ غَ ىلّ كوكبَاهُ  أينَ وَ

  .ىف مجلتني من إنشائك "السنى "ومضاد   "النخبة "هات معنى -أ

 ما الغرض من االستفهام ىف األبيات ؟ -ب

المطابع األمیریة

هـ

مطابع زمزم
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 التأثر لفقد مى ..دلل عىل ذلك من خالل فهمك لألبيات .الشاعر شديد -ج
 استخرج من األبيات :-د

  .أسلوب أمر وبني الغرض منه•

  .صورة بيانية مبينا نوعها وقيمتها الفنية•

ابحث عن قصيدة العقاد ىف رثاء حافظ وقارن بينها وبني قصيدة العقاد ىف رثاء مى من حيث :-٥

 العاطفة •

 الفكر •

 األساليب •

 التصوير •

 لفاظ والرتاكيب األ•
ىف ثالث صفحات واعرضه عىل معلمك  يف ضوء التجربة الشعريةاكتب حتليال نقديا للقصيدة -٦

 .وزمالئك 

 

2018 - 2017

.
.

.
.

.
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Ï�€Ï�i�c@ÚçâÜfl@HxI@
@

ZbËmdí„@“Îä√ 
ظهرت ىف بداية العقد الرابع مـن القـرن املـايض بعـد أن واجـه )أ(

ىف معركة أدبية بينهام. وبعد أن توقـف » املحافظني«الشعراء » الديوانيون«

سـنة » ار اخلريـفأزهـ«عبد الرمحن شكر عقب صدور ديوانه السـابع 

ــم ١٩١٨ ــازنى، ث ــاد وامل ــديقاه: العق ــه ص ــازين إىل  انصــرافم، وهامج امل

الصحافة والقصة واملقال، وبقى العقاد وحده من الديوانيني تشغله أنواع 

 

ــافظني  ــائيني املح ــد اإلحي ــهد جتمُّ ــذ ش ــعري ال ــع الش ــذا الواق ىف ه

ـومدرسـة «والديوانيني، ظهرت  حماولـة أن تتجـاوز االجتـاهني  )١(»أبولُّ

 السابقني، وتكمل ما هبام من نقص.

(ب) أفادت هذه املدرسة من خليل مطران ومن الرصاع األدبى الناشـئ بـني اجتـاهى اإلحيـائيني ومدرسـة 

 الديوان، وبام نرشه كل من العقاد، واملازنى وشكر من شعر رومانتيكى مؤلف ومرتجم، ومن مقــاالت وكتـب

 نقــدية؛ مما جعــلها تتجــه للتجــديد، واالهتمـــام بالعاطفة اجلياشة.

عاش  إِذْ ) تأثرت بشعر الرومانتيكيني األوروبيني، وبخاصة اإلنجليز، نتيجة ثقافة أصحاب هذا االجتاه؛ ـ(ج

رائد املدرسة أمحد زكى أبو شاد نحو عرش سنوات ىف إنجلرتا يدرس الطـب، وأجـاد زمـالؤه: إبـراهيم نـاجى، 

عىل اآلداب  اوعىل حممود طه، وحممد عبد املعطى اهلمرش، وصالح جودت... وغريهم اللغات األجنبية، واطلعو

 األوروبية والروسية .

رر شعراؤها بأدب (د) تأثَّ  مما جعلهم يتجهون بشـعرهم وجهـة » جربان خليل جربان«خاصة شعر ، وباملُهاجَ

 عاطفية حادة.

 إله النور والفن والجمال عند اليونان واتخاذ هذا االسم يدل على التأثر بالثقافات األجنبية.» أبوللون«و: مأخوذ من أبولُّ )١(

 األهداف :
 مــن املتوقــع ىف هنايــة الــدرس

ا عىل أن:  أن يكون الطالب قادرً
يتعرف أعالم مدرسة أبُولُّو. *
يتعرف ظروف نشـأة مدرسـة  *

أبولو.
اخلصائص الفنية ملدرسة  حيدد *

أبولُّو.
يســتنتج مظــاهر التجديـــد ىف  *

 شكل القصيدة عند مدرسة أبولُّو.

مطابع زمزمالمطابع األمیریة
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(هـ) أحس شعراؤها باستقالل الشخصية، وباحلرية الفردية، وتشبعوا بروح الثورة التحررية منذ إحساسهم 

 م ىف مواجهة االستعامر اإلنجليز.١٩١٩بثورة 

و)  ـو«م، وتكونـت ١٩٣٢التي ظهرت سـنة (و) اقرتن شعر هذه املدرسة بظهور جملتها (أبولُّ يف » مجعيـة أبولُّ

 أبا روحيا هلم.» خليل مطران«العام نفسه حاملة اسم املجلة، واختذوا 

ـــذ ـــة، من ـــدور املجل ـــل ص ـــل، قب ـــعري قلي ـــاج ش ـــة إنت ـــذه املدرس ـــاء ه ـــدر ألعض ـــد ص  وق

 م،١٩١١ديوانــه األول (أنــداء الفجــر) ســة » أمحــد زكــى أبــو شــاد«خــرج منشــئ هــذه املدرســة أ

م، وكام كتب الشاعر التونسى أبو القاسـم الشـابى  مقدمـة ١٩١٨قصيدته ىف (الدستور) سنة  "عىل حممود طه"و 

م شهد انطالقة شـعراء هـذه املدرسـة، وصـدور معظـم ١٩٣٢ديوان (الينبوع) ألمحد زكى أبى شاد، لكن عام 

 دواوينهم.

 السامت الفنية ملدرسة أبولُّو :

الشعرية، واحلنني إىل مواطن الذكريات، فها هو ذا إبراهيم ناجى يقول متذكرا دار  اإليامن بذاتية التجربة - ١

 أحبابه:

بيح ــــــبُ بجنبــــــى كالــــــذَّ لْ فَ القَ ــــــرَ فْ  رَ

 

 

ــــــدْ   ئِ ــــــبُ اتَّ ــــــا قل ــــــفُ ي ــــــا أهت  وأنَ

عُ واملــــــاىض اجلــــــريحْ   مْ  فيجيــــــب الــــــدَّ

 

ـــــــدْ   عُ ـــــــا ملْ نَ نا ؟ ليْـــــــتَ أنَّ ـــــــدْ َ عُ  ملِ

 
 اهلمرش ىف قصيدته (النارنجة الذابلة) يستحرض ذكريات صباه فيقول:وها هو ذا حممد عبد  املعطى 

ةٌ  ريَ ـــــجَ ـــــد الســـــياج شُ ـــــا عن ـــــت لن  كان

 

ورُ   رزُ ـــــــا الـــــــزَّ هَ  ألِـــــــفَ الغنـــــــاءَ بظلِّ

فِّ طَ   تَخَ ورهــــــا مُ زُ بيــــــعُ يَ ــــــقَ الرَّ  يًــــــاف

 

ــــــا  ىف   نْهَ ــــــيضُ مِ ف ديويَ ــــــةاحلَ ــــــورُ  قَ  ن

ــــــت  سَ نَفَّ ــــــبَاحُ تَ ــــــلَّ الصَّ ا حَ ــــــى إذَ تَّ  حَ

 

ــــــا  ر فيهَ وُ ــــــفُ قَ العُصْ ــــــزَ ــــــورُ وزقْ هُ  الزُّ

 ورس إىل أرض احلديقـــــــــــة كلِّهـــــــــــا 

 

ـــــــحورُ  بـــــــأُ نَ   ـــــــه  املسْ بيـــــــع وركبُ  الرَّ

 

2018 - 2017
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٢ -  ،استعامل اللغة استعامال جديدا يف دالالت األلفاظ واملجازات. والصـور فهـم يقولـون: العطـر القمـر

واألريج الناعم، وشاطئ األعراف ووراء الغامم، وأغانى الكوخ، والشفق الباكى، واملالح التائه، واألنفاس املحرتقة، 

 - -الشـذا  -العطـر  -الـزمن  -املـوت  -غيان الط -النور  -واجلنة الضائعة. ويكثرون من كلامت: احلقل 

هد   -الورد  -الزهر –املالح   الواحة . -الشط والضفة  -الشفق واألفق  -الرشوق والغروب  -االغرتاب  -السُّ

 ويميلون يف تصويرهم إىل: التجسيد أ حتــويل املعــنويات من التجريد إىل احلسية فيقول ناجى:
ــــــــــــــبابةُ  تِ الص وَ ت ذَ ــــــــــــــوَ  وانْطَ

 

ـــــــــــا  هَ ـــــــــــن آالمِ ـــــــــــتُ م  وفرغْ

كريا  ـــــــــــــــــذِّ ـــــــــــــــــادَت إىلّ ال  عَ

 

 

ـــــــــــــــا  امهَ حَ ا وزِ هَ ـــــــــــــــدِ شْ  تُ بِحَ

 

 
 أو التشخيص، أ منح الصفة اإلنسانية ملا ليس بإنسان، مثل:

:قول اهلمرش 

ا نَسيمُ املساء يرسق عطرً  .فَ

ا يَ  سحيقةٍ يف اخلَيَال. ضٍ من رِ

 مثل:واستخدام الرمز، وامليل للكلامت الرشيقة •

نْدول  -عيد  -عروس «  .»لفتات -عطْر  -جُ

 أو الكلامت األجنبية واألساطري مثل:•

 .»إخناتون -فينوس  -أوزوريس  -الكرنفال «

كذلك كان اهتاممهم بالتصوير كصور: النخلة، والنور، والـريح، عنـد حممـود حسـن إسـامعيل، أو الصـور 

 األسطورية لد معظم شعراء هذه املدرسة.

بيعة والولع هبا وبجامهلا، ومناجاهتا وخماطبتها. وحتمل دواوينهم وقصـائدهم أسـامء تـدل عـىل حب الط - ٣

 ذلك احلب الشديد، مثل:

مطابع زمزمالمطابع األمیریة
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 ،أطياف الربيع، وأشعة وظالل، وعودة الراعى، وفوق العباب، والينبـوع، وكلهـا ألمحـد زكـى أبـو شـاد

يل، وقصائدهم: من وراء الظالم، واملساء وأغنيات عىل النيل لصالح جودت، وأغانى الكوخ ملحمود حسن إسامع

 احلزين، ورثاء فجر وأنشودة الراعى، ومن أغانى الرعاة، وصوت من السامء ألبى القاسم الشابى.

التشاؤم، واالستسالم لآلالم واألحزان، والتأمل، واليأس حتى جعل حممـود حسـن إسـامعيل عنـوان  - ٤
 ديوان له: أين املفر؟

 لشعرية بني:ا موضوعاهتمتعددت  - ٥

املرأة، ومعاناة عذاب احلياة، وظلمها، واالهتامم بالطبيعة، والشكو، واحلنني للذكريات، وتصوير البـؤس، 
شاد الذ أكثر من كتابة هذا اللون، وإبراهيم ناجى الـذ  ر السياسى، باستثناء أمحد زكى أيبواالبتعاد عن الشع

 كتب  فيه قليال.

 ومدرسة أبولُّ  د ىف شكل القصيدة عندالتجدي
 ىف القصيدة الواحدة. امليل إىل حترير القصيدة من وحدة القافية، وذلك بتعدد القواىف، - ١

 امليل إىل املوسيقا اهلادئة ال الصاخبة. - ٢

 تقسيم القصيدة إىل مقاطع، تتعدد قوافيها وأوزاهنا. - ٣

كثر من بحر، وكان أكثرهم جرأة ىف ذلك استخدام الشعر املرسل الذ ال يلتزم قافية، والذ يستعمل أ - ٤
»م ١٩٤٥م، كام كتب صالح الرشنوبى قصيدة (أطياف) سنة ١٩٢٦ىف قصيدته (الفنان) سنة » أمحد زكى أبو شاد

 من الشعر املرسل.

ا، مـثلام نـر ىف قصـائد:  نتيكينيالتزامهم بالوحدة الفنية للقصيدة، ىف معظم أشعارهم شأن الروما - ٥ مجيعً
عراف) للهمرش، و(األطالل، وملحمة الرساب) لناجى، و(طارق بن زياد، وأرواح وأشـباح) لعـىل (شاطئ األ
 حممود طه.
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 أعالم املدرسة

 -الطبيب، وعـىل حممـود طـه  -أمحد زكى أبو شاد، وقد كان  ىف مقدمة شعراء هذا االجتاه وإبراهيم ناجى 

املهندس ، وحممد عبد املعطى اهلمرش، 

العاليىل، وحسن كامل الصريىف، وطاهر الطناحى، ومصطفى عبد اللطيـف السـحرتى، وخمتـار الوكيـل، وأمحـد 

 رامى، وكامل نشأت، وعبد الرمحن اخلميسى، وفوز العنتيل، وعبد العزيز عتيق وهؤالء من مرص.

ىف مطلع حياهتا الشعرية قبـل  -م الشابى، وحممد احلليو من تونس، ونازك املالئكة ومن العرب: أبو القاس

م. واجلواهر من العراق، وحممـد املحجـوب، وتوفيـق البكـر، والتيجـانى مـن السـودان، وفهـد ١٩٤٧سنة 

االعسكر، وإبراهيم العريض، وأمحد العدوانى من الكويت، وصقر القاسمى من عـامن، ومـن املهـاجر: إيليَّـ

 ماىض، وشفيق، ورياض املعلوف، وغريهم من مرص والبالد العربية .

المطابع األمیریة

 أبـو 

مطابع زمزم
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jÌâÜm�Ú�í„cÎ@pb 
 هبذا االسم؟ وما الظروف التى نشأت فيها؟ ومل سميت مدرسة أبولُّ  - ١

ونلمح بني سامت مدرسة  - ٢ ، حب الطبيعة، والولع هبا وبجامهلا، كام نلمح ىف الوقـت نفسـه إحساسـا  أبولُّ

 بالتشاؤم واالستسالم.

 هل تر ىف ذلك تناقضا؟ مثِّل ملا تقول.

 ».وجديدا من أهم سامت مدرسة أبولُّ  اللغة استعامال واستعاملاإليامن بذاتية التجربة الشعرية، « - ٣

ا؟ وأبولُّ وكيف تم لشعراء مدرسة فام املقصود بذاتية التجربة الشعرية؟ •  استعامل  اللغة استعامال جديدً

ــــ -٤ ــــة أبولُّ ــــأثرت مدرس ــــ وت ــــائدة ىف م ــــات الس ــــل واالجتاه ــــن العوام ــــة م  رصـبمجموع

ا مواطن التأثري. ىف العقدين: الثالث والرابع من هذا القرن  . اذكر أهم هذه العوامل واالجتاهات موضحً

 .ومن مدرسة الديوان ومدرسة أبولُّ  ختالف بني كلناقش أهم أوجه االتفاق واال - ٥

ا مـن للشاعر صالح الرشنوبى، واكتب بحثًـ» أطياف«ابحث ىف الشبكة الدولية للمعلومات عن قصيدة  - ٦

 خالهلا عن الشعر املرسل واعرضه عىل معلمك وزمالئك.

2018 - 2017
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هُ  دُ رِ وْ باكَ مَ نْ للجامل رُ  ؟)١(مَ

رُ فيكَ ...  حْ هالسِّ دُ نْشُ رُ يَ حْ  السِّ

هُ  دُ  واحلبُّ فيكَ بكلِّ خافقةٍ جتدِّ

تَبَدَّ الليلُ   ياوطنى )٢(مهام اسْ

يا ــ هُ  بكَ أنت ــ كالُّرؤْ دُ بدِّ  نُ

، باألعامر هارِ طآن، باألزْ ، بالشُّ  هبواكَ

ه دُ  مثلَ النّارِ نحصُ

كَ  قه )٣(بنسيمِ  اهلاىفِ نُمزِّ

هُ  قُ اىف نحرّ ك الصّ  وبموجِ

نى )٤(رابيةٍ وبكل طريْ فوقَ  تُهُ تُعِّطرُ مَ غْ  باحلبّ نَ

قدتْ  )٥(وبكلّ لفٍّ  طاكْ  )٦(أوْ ام خُ ا أمَ ها قبَسً صباحَ  مِ

الكْ  سِ عُ سُ اآلمالَ صاعدةً لشمْ طْو يغرِ  وبكل خَ

امكْ  ، حتْتَ ظِلِّ سَ كَ  وبكلّ شىءٍ فوقَ أرضِ

 بالناس، باآلجال، ياوطنى

ن مَ ، بالزّ دِ األنفاسِ  برتدُّ

 موردُه : الموِرُد، الَمْنَهل، والمورد، مصدر الرزق (ج) مواِرد. ) ١(
 استبدَّ الليل: اشتد ظلم االستعمار .)  ٢(

يح  ) (٣  اللَّيِّنة ال ُتحرِّك شجر أو ال ُتعفِّى أثًرا (ج) نسائم.بنسيمك: الّنسيم: الرِّ
 رابية، الّرابية: ماارتفع من األرض (ج) َرَواٍب.)  ٤(
 لّف: اللَّفُّ ـــ حديقٌة َلفٌّ : ُملتفَّة)  ٥(
 أوقدْت: أْشعلتْ )  ٦(

2018 - 2017

ِّ

ًّكف
5

أوقدْت : أْشعلْت



اللغة العربية - ال�صف الثالث الثانوى -78-  - ٧٨ -

 ، دِ األعراسِ نِ بزغارِ فَ  بالكَ

ه دُ يلُ .. نحصُ  مهامَ متادَ اللّ

هُ  دُ بَتِنَا .. نبدِّ ضْ  وبكلِّ غَ

نِ  دِ املِحَ نْ يَ كَ مِ  ونردُّ فجرَ

طِنى .. ياوَ نِ وْ ق الكَ سِ فوْ مْ ا، كالشّ  متألِّقً

 الشاعر:

 )١٩٧٧ــــــ ١٩١٠حممود حسن إسامعيل(

نحـو مايبـدو مـن ديوانـه (أغـانى  عـىلشاعر مرص شعره ىف مرحلته املبكرة بنشأته الريفية وحبه للريـف، 

 وخ) الذ عرف به فأصبح يقال: شاعر الكوخ.الك

برزت شخصيته الشعرية منذ وقت مبكر وأسهم ىف التنويع ىف أوزان الشعر وموسيقاه، تتميز صوره الشعرية 

األسـلوب قـوة حيان.. وإن خفف من أثـر هـذا كثري من األ باألبعاد ىف املجاز، وتراكب االستعارات وغرابتها ىف
 نحو مايتحدث عنه من موضوعات. إحساسه وحرارة عاطفته

صدر له عدد كبري من الدواوين، من أشهرها: أغانى الكوخ، وهكذا أغنـى، وقـاب قوسـني، وهنـر احلقيقـة 

 الذ اخرتنا منه هذا النص.

 الدراســــة

و الوطنُ ىف نصّ حممود حسن إسـامعيل قطعـةً مـن األ رض هلـا حـدودٌ معروفـة يمكـنُ للنظرةِ األوىل اليبدُ

، زاخـرٌ باحليـاة واحلركـة، ونَـبْضِ  ـاعرِ ـدانَ الشّ جْ ٌ حىٌّ يمأل وِ املَ ، أو عَ احلديثُ عنها.. الوطنُ ىف النصّ وجودٌ حىٌّ

 الكائنات عىل اختالفِ مراتبها..

ياتٍ من  سمَّ ها أداةُ النّداء وتتلُوها مفرداتٌ تشريُ إىل مُ ) تسبقُ ْن، ولننظر إىل كلمة (كلّ عامل األصوات غالبا( حلَ

ق، شدو) فْ وُ كلّها مما يبعث عىل  ،صَ دْ ق والشَّ فْ ة؛ فاللّحن، وصَ ، ليس السروروهى إىل جانب هذا حتمل دالالتٍ سارّ

ق صـادرٌ عـن األمـواج  ـفْ ، والصّ ات الطّـريْ َوَ بحكم دالالهتا فحسب، وإنام بطبيعة مصادرها، فاللحن صادر عن هلَ

وُ صادر عن خُ  دْ ق العُشب..والشّ عيان فوْ  طا الرُّ

مطابع زمزمالمطابع األمیریة
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فَ ومرة أخر ليس هذا فحسب.. وإ دُ الكمىّ الذ أَضْ ور والنّشوة  هُ تْ نام هناك البُعْ ) عىل مقدار الرسّ كلمةُ (كلّ

و) ـــ  دْ ق) و(كل شَ فْ قُ من إحساسه هبا .. إنه يتحدث عن (كلّ حلن..) و(كل صَ هُ وتعمِّ رُ اعر وتغمُ يطُ بالشّ التى حتُ

ق املوج، فْ ) مضافةً إىل عدد من بواعث الرسور والنشوة ىف الكون ــــ اللحن، صَ موم الذ تُفيده كلمة(كلّ  هذا العُ

، إذْ جاءتْ  ودِها ألول مرة ىف النصّ رُ ندَ وُ ) عِ ها (كلّ حملّ ا ماحتملُه الكلمةُ نفسُ وــــ هذا العموم يفوقه أضعافً دْ الشَّ

اعر) أ آماله وطموحاته وأشـواقه.. ليصـبح البيـت األول هـو جممـع   فِتَنَ الشّ مضافةً إىل (ماترو به شفةُ اهلوَ

نَّى..، ففى الوطن اجلـاملُ بكـل  و كلّ يشءنطلق املعنى فيه، فوطنه هالنص.. وم ا كانت تفاصيلُ هذا املُتَمَ يتمنّاه، أيّ

در احلبّ الذ ختفقُ به كلُّ قلوب أبنائـه وفيـه  ر، ومصْ حْ ) بل إنه هو منبع السِّ رُ واحلبُّ حْ ألوانِه وأشكالِه، فيه (السِّ

) إىل جانب ( وار (الكنيسة)، (واهلاللُ هـم حـبُّ التسامُح، (املسجد) إىل جِ ليب)، وأبناءُ الـوطنِ الواحـدِ جيمعُ الصّ

عاب، ومهام تشتدّ املحن، وقد عربّ عنها بكلمـة  يات والصّ فاع عنه. مهام تكن التحدّ الوطن واالستعدادُ حلاميته والدّ

فه وإزاحته بكل إمكانات الـوطن ه، فالبدّ منْ كشْ ه وبَطشُ د بتبديد هذا (الليل) مهام تكن قوتُ وكـلّ  (اللّيل) مع وعْ

ه من هواء وماء وأزهار، بل وبأعامر أهله.. اجلميع يصري  ه وجوُّ ه أرضُ ا تأتى عىل هـذه  -عند التحد  -ماحوتْ نارً

ة ــ عج جيب اخلالصُ   الشدّ زْ  وسيلة . يةمنه واالنتصار عليه بكل وسيلة وبأـ أو اإلفاقة ـ الليل ــ وكأهنا حلم مُ

ر البعضـ رة ووسائل املقاومة أو الرفض ليست مقصو عىل السالح خاصة حني يتعلّق األمر  ـ كام قد يتصوَّ

ا عىل كل ـ بكل وسيلة ممكنة  ـبحب الوطن والدفاع عنه.. ففى هذه احلالة تصبح محاية الوطن والدفاعُ عنه  فرضً

ورَ للتعبري عنه ماينتمى إىل هذا الوطن وكل من ينتمى إليه، واليملّ الشاعر من تكرار هذا املعنى وال من تكرار الصُّ 

ددُ  رقُه موجُ مائه وسيُقاومه الطْريُ املرِّ يَحْ قه نسائِم هوائه، وسَ .. هذا الليلُ الذ يريد أن يُطبق عىل الوطن .. ستُمزِّ

م أمام الوطن، وكلُّ من يبعث  ريَ طريقَ التقدّ
لنغامتِ احلبّ فوق روابيه .. ستُقاومه كلُّ األيد التى تسعى لتُنِ

 نفوس أبنائه. اآلمالَ ىف

ه .. البَشـ� أو املحنَ التى حتارصُ الوطنَ ـ� باختصار سيقاوم الليلَ  تْهُ سامؤُ ه أو أظلّ رُ ىف كـلّ ـكلُّ من محلتْه أرضُ

اياهتم األْنفاس التى ترتدّد ىف صـدورهم، فبكـل ذلـك تعظـم قـوة  حاالهتم .. أفراحهم وأتْراحهم .. بداياهتم وهنِ

ه ىف وجودٍ حرٍّ عزيز، أو  ه نحو مستقبله وينتَزع حقّ ره) املتألق من ينتزع (فجـ ر كام يقول الشاعـ الوطن ويشقّ طريقَ

ه. تْ ظلمتُه وطال أمدُ  يد (الليل) مهام امتدّ

وحمور الفداء والتضـحية ـ حبّ الوطن ـ يالحظ قارئُ النصّ أنه يدورُ حولَ حموريْن رئيسيّنيْ مها حمورُ احلبّ 

 ىف سبيله ومن أجله.

2018 - 2017
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بَّهُ الوطن بـ( الصخرة) التى  شَ ض هلا الوطن بالرياح العاصفة (رياح الدهر) يُ بَّهُ التحديّات التى يتعرّ وبينام تُشَ
ر ــ هبذه الرياح. ِن ـ أ مل تضعف ومل تتأثّ  مل هتَ

 وجاء التعبري عن اإلسالم برمز اهلالل

 وجاء التعبري عن املسيحية برمز الصليب.

نشُ   دُ ـــ أ يطلب السحر من سحر الوطن.وعنده السحرُ الذ يَ

 وعنده استعارة ( الليل) للمحن والشدائد و التحديات التى هتدد الوطن.

رب.  ثم وصف الليل بــ(االستبداد) و التجّ

ق) ، وكأنه شىء مادٌّ قابل للتمزيق واإلحراق. رّ ق) و(حيُ  ووصفه بأنه( يُمزّ

به عزيمة أبناء الوطن بالنار التى تكشف ظ  لمة الليل.ويشّ

ه  ه حاسة السمع بـام تلـذُّ لَذُّ ىف سمعه، ولكنه عربّ عامّ تلذّ ونغمة الطري(تعطّر الشاعر)، واملفروض أنّ النغمة تَ
 حاسة الشم.

ك خطاه عىل طريق تقدمه. ل الوطنَ كائنا حيا حيرّ عَ جَ  وَ

ل اآلمالَ نبتًا يُغرس عىل طريق تقدم الوطن. عَ جَ  وَ

ف اخلَطْوَ ــ أو نسَ  صَ وَ  بَ إليه ـــ أنه يغرس هذه اآلمال.وَ

ر وقهـر التحـديات  م والتحرّ ى التقدّ د) كام سمّ بدّ صد) و (يُ ووصف الليل بأهنا كائن (يتامد) وبأنه شىء (حيُ
   بــ(فجر الوطن) الذ (يُسرتدّ من يد املحن).

والتفـاؤل، كـذلك كام نوع الشاعر يف موسيقا القصيدة فجاءت ساحرة فيها رشاقة موحية باحلب والسـعادة 
 القافية وما تنرشه من عبق احلب واألمل هلذا الوطن.

كام حتققت الوحدة الفنية للقصيدة، وحدة املوضوع إذ يدور حول حب الشاعر للـوطن وذكرياتـه اجلميلـة، 
 ووحدة اجلو النفيس املتمثلة يف العاطفة اجلياشة هلذا احلب.

2018 - 2017
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Ú�í„cÎ@pb�jÌâÜm 
 األسئلة التالية:استمع للنص ثم أجب عن -١

 مامد ارتباط عنوان النص بمضمونه؟-أ

 ؟حدد الغرض من النص-ب

 ملاذا حيب الشاعر وطنه.-ج

 ماذا أعجبك ىف النص؟-د

 حتدث عن دورك ىف بناء وطنك مراعيا مايىل:-٢

 توظيف األمثلة والشواهد واألدلة.•

 توظيف األساليب البالغية.•

 البديعية.استخدام الصور الكلية واجلزئية واملحسنات •

 اقرأ النص قراءة صامته ثم أجب عاميىل:ـ -٣

 مامد تأثر الشاعر بنشأته ىف الريف؟-أ

 متى برزت شخصية الشاعر الشعرية؟-ب

 بم تتميز صور الشاعر الشعرية؟-ج

 للوطن مفهوم خاص عند الشاعر، وضح ذلك من خالل فهمك للنص.-د

 اقرتح أكثر من عنوان للنص.-

 اذكرمها.يدور النص حول حمورين اثنني -و

 -ز

استخرج من النص الصـور اخلياليـة واملحسـنات البديعيـة واالسـاليب واعرضـها عـىل معلمـك   -ح

 وزمالئك.

 

المطابع األمیریة

هـ

مطابع زمزم
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 اقرأ ثم أجب:-٤
 أهواكَ ياوطنى

 فِتَنِى ةُ اهلَوَ فَ و به شَ  يا كلَّ ماتْرِ

هُ  فُ زِ اةِ الطّريْ أعْ نِىيا كلَّ حلْنٍ ىف هلَ فُ زِ  ويعْ

بُنى نِى ويُطرِ مُ ناغِ ه يُ ج النّهرِ أسمعُ وْ قٍ بنيْ مَ فْ  يا كلَّ صَ

نى رُ حَ عيانِ فوقَ العُشبِ يَسْ طا الرُّ وٍ منْ خُ دْ  يا كلَّ شَ

ىَ  هْ هرِ وَ نَتْ رياحُ الدَّ هَ رَ ـ ياصخرةً وَ هْ ِنِ ـ الدّ ْ هتَ  ملَ

 نشائك.إىف ثالث مجل من  "الرعيان "ومفرد  "وهنت"ومضاد  "هلاة"هات معنى -أ

 :ماداللة الكلامت التالية ىف سياقها-ب

 ؟شدو)ـصفق ـ (كل حلن 

 بيات عن سعادته بوطنه . وضح ذلك.عرب الشاعر ىف األ-ج

 بيات بكثري من الصور اخليالية، وضح ذلك.تزخر األ-د

 تيكية وضح ذلك. النص بعض مالمح املدرسة الرومانبرزت ىف-٥

 نقديا عن القصيدة مراعيا قواعد الكتابة البحثية.اكتب بحثًا -٦

@
@
@
@
@
@
@

2018 - 2017
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ÚÓÿÓn„bflÎä€a@êâaÜΩa@Âfl@
 

@HÖI€a@ÚçâÜfl��‡��Ë�ub�ä 
@lÖc€a��‡��Ë�ub�ä@

 

 النشأة وأثر البيئة:

 وىف لبنان، اضطر بعض أبناء الشـامىف منتصف القرن التاسع عرش، 

إىل اهلجرة عن وطنهم بسبب االضطهاد السياسـى،  من العرب املسيحيني

والتطلـع إىل احلريـة والكسـب. اجتـه والرصاع املذهبى الدينى، والفقـر، 

توالـت  هؤالء إىل األمـريكتني الشـاملية أوال، واجلنوبيـة بعـد ذلـك ثـم

 اهلجرات.

وبعد أن استقر هبم املقام، بدأت البيئة اجلديدة تؤثر ىف حياة الشباب املهاجرين وىف أحاسيسهم، ومـن ثـم ىف 

ضار عن وطنهم لبنان بعد أن انسلخوا منه، ومل يذوبوا أدهبم، وذلك الختالف اإلطار االجتامعى، والثقاىف، واحل

ىف بلدهم اجلديد، فأصبحوا كاملعلقني ىف اهلواء، ومل حتقق هلم احلياة ىف مهاجرهم املثُل العليـا، والطموحـات التـى 

امعـى كانوا يرنون إليها، وعاشوا وماتوا فقراء، إال النادر منهم لظروف خاصة، بعد أن كانوا يأملون ىف وضـع اجت

ل ما شعروا بـه واكتسـبوه ىف الـوطن اجلديـد هـو الشـعور  كريم، يساو بني اإلنسان أمام فرص احلياة، لكن أمجَ

 باحلرية.

بدأ الشعراء املهاجرون يتجهون بشعرهم للتعبري عن حياهتم اجلديدة، وكانت فرحتهم بإحساسـهم باحلريـة، 

إىل التحرر مـن القيـود الشـعرية التقليديـة، عـىل درجـات  ادافعً إىل جانب عدم اهتاممهم بالرتاث العربى القديم، 

، مـن حيـثُ أمريكـا اجلنوبيـةمتفاوتة فيام بينهم، ومع اختالف بني من هاجر إىل أمريكا الشاملية، ومـن هـاجر إىل 

 قية.طبيعة املجتمع اجلديد؛ إذ كانت أمريكا اجلنوبية أشبه ما تكون باملجتمعات الرشوامليول، واملواقف والتقاليد، 

 األهداف :

أن يكـون  ىف هنايـة الـدرسيتوقع 
ا عىل أن:  الطالب قادرً

يتعــرف ظــروف نشــأة أدب  *
املهاجر.

ــة  * ــني الرابط ــارن ب ــةيق  القلمي
األندلسية. والعصبة

ـــدة * ـــة اجلدي ـــر البيئ ـــدد أث  حي
املهاجر.ىف أدب 

 يستنتج خصائص أدب املهاجر. *

مطابع زمزمالمطابع األمیریة
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 :القلميةالرابطة 

م ١٩٢٠ىف أمريكا الشاملية وتأسست ىف نيويورك سنة » الرابطة القلمية«ن من جمموع املهاجرين الشعراء تكوّ 

وكانت ريادهتا جلربان خليل جربان، ومن أعضائها: نسيب عريضة، وعبـد املسـيح حـداد، وفيلسـوفها ميخائيـل 

إىل  متيـلم، وكانـت هـذه الرابطـة نعيمة، وأمري شعرائها إيليَّا أبو ماىض، ورشـيد أيـوب، ونـدرة حـداد، وغـريه

 التجديد، والثورة عىل الشعر التقليد، وبذلك كان شعراؤها محلة مشعل التجديد ىف شعر املهاجر.

 العصبة األندلسية:

م بالربازيل، ومن أعضائها: الشاعر القرو رشـيد خـور، ١٩٣٣نشأت ىف أمريكا اجلنوبية، وتكونت عام 

،وحليم خور ،  وفوز املعلوف، وشقيقاه شفيق، ورياض املعلـوف، وإليـاس فرحـات، ونعمـة وشكر اهللا اجلرّ

 واجلديد من الشعر. متيل إىل املحافظة، وعقد الصلة بني القديم -أول أمرها  -قازان... وغريهم.وكانت 

2018 - 2017
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 خصائص أدب املهاجر

 ) التجديد ىف املوضوع أ (

بام نرش من شعرهم بمرص » مدرسة أبولُّو«رون ىف جعلهم يؤثِّ حتقق ىف شعرهم كثري من سامت الرومانتيكية مما  - ١
 رومانتيكى النزعة واالجتـاه، ومل -بنثره وشعره  -ىف جمالهتا األدبية وصحفها اليومية واألسبوعية، وإنتاجهم 

ا  ويقترص التأثري عىل مدرسة أبولُّ  فحسب؛ بل أقبل قراء الشعر ىف الوطن العربى عىل شعرهم، ووجدوه معـربً
االجتـاه الرومـانتيكى  دّون التعبري عنه. ومن هنا كـان تـأثريهم ىف شـعروعام يدور ىف قلوهبم وأحاسيسهم وي

 بمرص، ويرجع ذلك أكثر ما يرجع إىل حماكاهتم الرومانتيكية الغربية.

ـا ىف  ىف دعوهتم إىل التجديد؛ لكنهم اختلفوا عنهم ىف أهنم مل جيعلوا شعرهم» مدرسة الديوان«اتفقوا مع  - ٢ غارقً
ا مع العاطفة، كام كانوا أكثر حتررا وانطالقًا ىف معانيه، وأخيلته وأوزانه.  الذهنية؛ بل جعلوه حملقً

آمنوا بأن الشعر معرب عن موقف اإلنسان ىف احلياة، وأنه يقوم بدور إنسانى: هو هتذيب النفس، وإعالء احلق،  - ٣
والتمسك بالقيم، وجعل احلب وسيلة إىل سـالم دائـم يشـمل  ونرش اخلري، واجلامل، والسمو إىل املثل العليا،

 النفس والوجود.

نزعوا ىف شعرهم إىل استبطان النفس اإلنسانية، بتأمل الشاعر نفسه، ومشاركته الوجدانية ملـن حولـه. يقـول  - ٤
 ىف (اجلداول):» إيليَّا أبو ماىض«

 ا عـــن حيـــاتى املاضـــيةأنـــا ال أذكـــر شـــيئً 

 عـــن حيـــاتى اآلتيـــةأنـــا ال أعـــرف شـــيئًا  

ـــــه  ـــــتُ أدر ماهي ـــــى لس ـــــريَ أن  ىل ذاتٌ غ

ـــــى؟  ـــــهَ ذات نْ ـــــى كُ ـــــرفُ ذات ـــــى تع ت  فمَ

 لست أدر 

ـد هلـم  - ٥ هم بالتأمل ىف حقائق الكون واحلياة، ىف اخلري والرش، ىف احلياة واملوت، ممـا أتـاح  خليـاهلم أن جيُسِّ حفَل شعرُ

 ىف ذلك تأمل املوت. وجيعلها حية تشاركهم حياهتم، بام غيبيةاألمورَ ال

 يقول ىف ديوانه (مهس اجلفون): )١(»ميخائيل نعيمة«وها هو 

مؤلفات كثيرة، وبعد موت صديقه جبران خليل جبـران  ، وله»الغربال«د التجاهها فى كتابه ة، والمقعِّ ) من كبار الشعراء الرابطة القلمي١(
 عاد إلى لبنان.

مطابع زمزمالمطابع األمیریة
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ـــــدنو تُ ي ـــــوْ ـــــدما امل  وعن

 

ــــــاهْ   ــــــر فَ غُ ــــــدُ يفْ  واللح

ـــــضْ   ـــــك  أغمِ ونَ فُ  ُتبصـــــْر جُ

 

ـــــاةْ   ـــــدَ احلي هْ ـــــد مَ  ىف اللَّحْ

موقف اإلنسـان مـن ومن استغراقهم ىف التأمل، نشأت النزعةُ الروحية ىف شعرهم، وبخاصة حني وازنوا بني  - ٦ 

ممَّا جعلهم يلجأون إىل اهللا  ؛القيم الروحية العاطفية ىف املجتمعات الرشقية والقيم املادية ىف املجتمعات الغربية

خوة اإلنسـانية، بالشكو، ويدعون إىل املحبة، والتساند اجلامعـى، ويؤمنـون بـنامء جـوهر اإلنسـان، وبـاألُ 

 واإليثار، والعطاء.

 يناد أخاه ىف اإلنسانية: )١(»ةنسيب عريض«وها هو 

ـــ ائْ وإذا شِ ـــدً ـــري وحي  تَ أن تس

 

الَلَــهْ   نِّــى مَ  وإذا مــا اعرتتــك مِ

 فـامض، لكـن ستسـمع صــوتى 

 

ا    يؤد الرسالةْ » يا أخى«صارخً

بى   وسيأتيك، أين كنت، صد حُ

 

 هْ فتـــــدر مجالـــــه وجاللـــــ 

شـكر اهللا «حية متحركة ىف  صورهم. وهـا هـو اجتهوا إىل الطبيعة، وامتزجوا هبا، وجسدوها وجعلوها  - ٧ 

رّ   يقول:» اجلِ

وحْ  ـــفُ ـــذ السُّ ـــك ىف ه ـــريُ أحلان ـــا ط ـــىلِ ي  رتِّ

م يمشـــى كالكســـيحْ    هـــو ذا الليـــلُ وقـــد أهـــرَ

 هـــو ذا الفجـــرُ وهـــا ريـــاهُ  ىف الـــواد تفـــوحْ  

وحـــة األُ   ـــال عـــىل أرجُ ـــه طِفْ ـــا ل ـــق يلـــوحْ ي  فْ

ا يفيض بالشوق واحلب واحلنني، وكلَّام قست أفشعروا بحنني جارف إىل وطنهم العربى  - ٨  ا رقيقً ذابوه شعرً
ا ما قست  -احلياة عليهم  ة قازان«زادوا من نغامت احلنني إىل بالدهم. يقول  -وكثريً مَ  :)٢(»نِعْ

ـــــــغريـــــــبٌ أُ  ةٍ رانـــــــى عـــــــىل ضِ  فَّ

 

ـــــــأنَّ   ـــــــك تىى غَ ـــــــفَّ ـــــــىل ضِ  ري ع

 
م وتـوفى ١٨٨٧ا، وأنشـأ مجلـة الفنـون األدبيـة. ولـد عـام مؤسسً » ، وانضم إلى الرابطة القلمية١٩٠٥) هاجر إلى أمريكا الشمالية عام ١(

 م.١٩٤٦عام 
وهــو مــن شــعراء » العصــبة األندلســيةب«مريكــا الجنوبيــة، انضــم عضــًوا ر فــى أاجَ م. وعــرف بــين شــعراء المَهــ١٩٢٧هــاجر إلــى البرازيــل عــام  )٢(

 م واشتهر به.١٩٣٨سنة » زرْ معلقة األَ «، كتب ديوانه فيهاالتجديد 
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ـــــــــواقى إذا ن ـــــــــى الس تَّ ـــــــــتغَ فَحَ  م

 

ــــــــةِ غْ اقى بــــــــال نكــــــــأن الســــــــو   مَ

ـــــــى  ت ـــــــال ال  أحـــــــب ســـــــو قريَ  ف

 

ــــــــــى  ت  وال ال أريــــــــــدُ ســــــــــو أمَّ

 
(ب) التجديد  ىف الفن الشعر 

 املغاالة ىف التجديد: - ١

غاىل أدباءُ الشامل ىف جتديدهم، فبعدوا ىف بعض شعرهم عن أصول العربيـة، ويرجـع ذلـك إىل بعـدهم عـن 
 جعلهم يتساهلون ىف اللُّغة.الثقافة العربية األصيلة، وإىل اندفاعهم نحو التجديد مما 

 :ثرْ ـاهتاممهم بالنَّ  - ٢
عر. ؛دباء اجلنوبكان حظ أدباء الشامل ىف النَّثر أكثر من حظ أُ   إذ أوشك أدب اجلنوبيني أن يقترص عىل الشِّ

 :الرومانتيكيالنثرية ذات الطابع » جربان خليل جربان«ومن كتب 
كتب  كاموابتسامة)، و(األرواح املتمردة)، و(العواصف)،  (عرائس املروج) ، و(األجنحة املتكرسة)، و(دمعة

ا.» ميخائيل نعيمة« بال) نثرً رْ  كتابه النقد (الغُ

 ميلهم إىل الرمز: - ٣

للشاعر » التينة احلمقاء«قاصدين بذلك إىل دالالت تُستنبط من القصيدة كقصيدة  ؛مالوا ىف شعرهم إىل الرمز
حجبتهام عامّ حوهلا، فرأ صاحبها أال نفع  فهو يصور بخل التينة عىل الناس بظلها وثمرها، حني» إيليا أبو ماىض«

 فيها فقطعها، وهو يرمز بذلك إىل الشح وجزاء الشحيح وفيها يقول:

ــــــعُ إىل  ــــــاد الربي ــــــهع يا بموكب نْ ــــــدُّ  ال

 

ــــنْ   ــــت بالسُ ــــت واكتس ين ــــجرُ دُ فازَّ  سِ الشَّ

ــــــاءُ   ــــــةُ احلمق ــــــتْ التين ــــــةً وظلَّ  عاري

 

 كأهنــــــــا وتــــــــد ىف األرض أو حجــــــــرُ  

ـــــا  ـــــتان رؤيته ـــــاحب البس ـــــق ص  ومل يط

 

ــــــار تســــــتعرُ    فاجتثَّهــــــا فهــــــوت ىف الن

ـــ  ـــنْ لَ ـــخُ  يسَ م و ويس ـــخُ ـــام تس ـــاةُ  ب ـــه احلي  ب

 

ـــــــرُ   ـــــــاحلرص ينتِح ـــــــقٌ ب ـــــــه أمح  فإن

 التمسك بالوحدة الفنية: - ٤ 

االاهتم شعرُ  هَ رـمُ ىف الديوان الواحد الذ يضم  بالوحدة الفنية ىف القصيدة الواحدة، بل الوحدة الشعورية جَ

 قصائد ذات طابع موحد، كام حيمل اسام ذا صلة بمضمونه، ويبدو ذلك ىف أسامء دواوينهم مثل:
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 و(العربات امللتهبة) إللياس قنصل. اجلداول) إليليا أبى ماىض -(مهس اجلفون) مليخائيل نعيمة و(اخلامئل 

ر  ، وموسيقاها وعاطفتها.هاوبذلك حرصوا عىل وجود ذلك الرتابط الفنى بني فِكَ

 االهتامم بالصورة الشعرية: - ٥

 حيث تتعاون الصور اجلزئية من: تشبيه، واستعارة، وكناية، وجماز مرسل ىف تكوين صورة كلية، حتى لنـر

ا تضاهى أو تفوق ما يرسمه الرسام بريشته، ويشكله املثَّال بأصـابعه، ويعزفـه ال شاعر يرسم بحروفه وكلامته صورً

 املوسيقىُّ بأنغامه.

 الترصف ىف األوزان والقواىف. - ٦

تنوع شعرهم بني: النثر الشعر، والشـعر ذ الـوزن والقافيـة املوحـدين، واألناشـيد واألغـانى الشـعبية، 

 ملزدوجة، واملقطوعات املتنوعة.والقافية ا

 امليل إىل اللغة احليَّة: - ٧

جلـربان » البالد املحجوبة«مالوا إىل اللغة احلية، والكلمة املعربة وسالسة األسلوب، مثال ذلك مطلع قصيدة 

 خليل جربان:

ـــــــومى  ـــــــر فق ـــــــو ذا الفج  ننصـــــــرفه

 

 عـــــن ديـــــار مالنـــــا فيهـــــا صــــــديق 

ـــــف  ـــــات خيتل ـــــو نب ـــــى يرج ـــــا عس  م

 

ــــــرُ   هْ ــــــقيق؟ هزَ ــــــلِّ وردٍ وش ــــــن ك  ع

 
 اختاذهم القصة وسيلة للتعبري: - ٨

اختذوا من القصة وسيلة إىل التحليل النفسى للعواطف واملشاعر، وجتسـيد الـدالالت واملواقـف واملعـانى، 

 وتقابل اآلراء والفكر وتصارعها.

 

@ 
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jÌâÜm���í„cÎ@pb��Ú 
العرب املسيحيني من سوريا ولبنان إىل اهلجرة عن ىف منتصف القرن املاىض اضطر بعض أبناء الشام من  - ١

 وطنهم. فام األسباب التى دفعتهم إىل اهلجرة؟ ومن روادهم؟

 ."يميلون إىل التجديد؛ مما جعلهم محلة مشــعل التجــديد ىف شعر املهاجر "الرابطة القلمية"أعضاء " - ٢

ا.بني بإجياز إىل أ مد كانوا رومانتيكيني جمددين ىف شعرهم ش  كالً وموضوعً

رحفل شعر  - ٣ اجَ هَ بالتأمل ىف حقائق الكون واحلياة؛ مما كان له أثر ىف خيـاهلم، وظهـر ىف شـعرهم مـا  الـمُ

 يسمى بالنزعة الروحية. وضح ذلك مع التمثيل.

كان الجتاه شعراء املهاجر إىل الطبيعة وامتزاجهم هبا، وحنينهم اجلارف إىل الـوطن العربـى أثـر واضـح  - ٤

مع رضب أمثلة تؤيـد  -سواءٌ ىف اختيار األلفاظ، أو ىف رسم الصور الفنية، أو حتى ىف الوزن والقافية. ناقش ذلك 

 رأيك.

بأمريكا الشاملية ىف شعرهم، فبعـدوا ىف بعـض هـذا الشـعر عـن األصـول  "الرابطة القلمية"غاىل أدباء  - ٥

 العربية.

 العوامل التـــى أدت إلـى تلك املغـــاالة ىف رأيك؟ إىل أ مد توافــق علـى هـــذ الرأ؟ ومـــا

 الدوافع التــى أدت إىل غلـــبة الرمـــز ىف شعــر أدباء املهـــاجر مع التمثيل. -بإجياز  -ناقش  - ٦

بحث ىف الشبكة الدولية للمعلومات عن قصـائد ذات طـابع قصىصـ ألحـد شـعراء مدرسـة املهـاجر ا - ٧

 زمالئك.وتناقش فيها مع معلمك و
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Ôé–„@bÌ@o„c@Âfl 
  مليخائيل نعيمة

 
 ر :اجَ هَ مُ ـنص من شعراء ال

 
 

)١( 
 

 إن رأيتِ البحرَ يطغى املوجُ فيه ويثور

عْتِ البحر يبكي عند أقدام الصخورْ  مِ  أوسَ

بي املو  جَ إىل أنْ حيبِسَ املوجُ هديرهْ تَرقُ

ه  وتُناجي البحرَ حتى يسمعَ البحرُ زفريَ

ا منكِ إليهْ   راجعً

؟هل  ن األمواج جئتِ  مِ

................................... 

ي بني طيَّات الغاممْ  وِ دْ  إن سمعتِ الرعدَ يَ

هُ جيشَ الظالمْ أو رأيتِ الرب ي سيفُ رِ فْ  قَ يَ

ي ا دِ صُ ي منه لظاهتَرْ طَفِ ْ  لربقَ إىل أن ختَ

كُ  ا فيكِ صداهويَ  فَّ الرعدُ لكن تاركً

؟  هل من  الربق انفصلتِ

؟أم مع الرعد ا  نحدرتِ

................................... 

 األهداف :

 من الطالب ىف هناية الـدرسيتوقع 
ا عىل أن:  قادرً

حيدد الفروق الدقيقة بـني معـاين * 
 كلامت استمع إليها

 حيدد عالقة املجاز باملعنى * 
ـــواهد *  ـــة والش ـــف األمثل يوظ

واألدلة يف حديثه.
يستخدم أدوات الربط . * 
يراعى السـالمة اللغويـة ومجـال * 

ىف حديثهاألسلوبَ 
ــة *  حيــدد الصــور الكليــة واجلزئي

واملحسنات الواردة يف النص.
يستنتج غرض النصّ * 
حيـــدد الفكـــر الرئيســـة التـــي * 

ـــــــــا ـــــــــتملت عليه اش
القصيدة.

يقرتح ثالثة عناوين للـنص مـع * 
التعليل

حيلِّل املقطوعة الشعرية ىف ضـوء * 
 .التجربة الشعرية

ا عن فكـره *  ا معربً يكتب موضوعً
رائه. آو
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وسِ اجلبالْ  إن رأيت الريَح ي الثلجَ عن رُ  تَذرِ
ي يف الدجي بني التاللْ أو سمعت ال  ريح تَعوِ
ن ا كُ بْقَىْ باشتياقٍ صاغيهْ تَسْ  لريحُ وتَ

 وأناديكِ ولكنْ أنتِ عني قاصيه
 هأرايف حميط ال 

؟ لِدتِ  هل من الريح وُ
................................... 

لسةً بني النجومْ   إن رأيت الفجر يميش خِ
بَّة الليل املُويلِّ بالرسومْ ويُويشِّ   جُ

ا منك إليهْ  معِ الفجرُ ابتهاالً صاعدً  يَسْ
 ِ نَبيٍّ هبط الوحي عليهْ وختَ ي كَ  رِّ

 بخشوع جاثيه
؟  هل من الفجر انبثقتِ

................................... 
نِ املياه الزا ضْ  خرهإن رأيت الشمس يف حِ

 مقُ األَرضَ وما فيها بعني ساحرهتر
ْجَ   ع الشمسُ وقلبي يشتهي لو هتجعنيْ هتَ
 تنام األرض لكنْ أنت يقظى ترقبنيو

 مضجعَ الشمس البعيدْ 
؟  هل من الشمس هبطتِ

................................... 
نيْ إن سمعتِ البلبلَ الصداحَ بني  مِ  اليَاسَ

ا يف  قلوبِ العاشقنيْ  يسكبُ األَحلانَ نارً
ا، واهلو عنك بعيدْ  تلتظِي  حزنًا وشوقً

يني، هفأ ربِ نا البلبلِ يف الليلِ يُعيدْ خْ  ل غِ
؟  ذكرَ ماضيك إليكِ
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؟  هل من األحلان أنتِ
 يس! أنتِ حلنٌ يفَّ قد رنَّ صداهإيهِ نف

قٍ بديعٍ   !ال أراه وقعتْكِ يدُ خالَّ
 ريح ونسيم، أنت موج، أنت بحرأنت 

 أنت برق، أنت رعد، أنت ليل، أنت فجر
 أنت فيض من إله؟

 الشاعر :

لد يف بسكنتا بلبنان  ـى دراسـته املدرسـية هبـا، ثـم أتـمّ ١٨٨٩ميخائيل نعيمة من شعراء املهاجر، وُ م، وأهنْ

فـدرس احلقـوق  م ١٩١١ثم سافر إىل أمريكا م، ١٩١١ (بروسيا القيرصية) دراسته اجلامعية يف بولتافيا األوكرانية

 م.١٩٨٨م وتُوىف هبا ١٩٣٢وحصل عىل اجلنسية األمريكية وانضم إىل الرابطة القلمية، ثم عاد إىل بسكنتا 

ا من جيل التنوير الذين قادوُ النهضة الفكريـة والثقافيـة يف العرصـ احلـديث، فهـو شـاعر عيمة واحويُعد ن دً

ا، أبرزها كتاب (الغربـال) الـذي حـاول فيـه أن وقايض ومرسحي وناقد وكاتب  مقال، ألف أكثر من عرشين كتابً

هبـا حممـد  ا جمموعته الوحيدة فجمعها يف (مهس اجلفون) باللغة اإلنجليزيـة عرّ يضع أصوالً جديدة للنقد األديب أمّ

 م.١٩٤٥الصايغ 

 ةــالدراس

ا إىل حت االستفهام  الذي يثري   ليلها، فقد جاء بأسلوبربام كان عنوان القصيدة التي نحن بصددها مدخالً جيدً
االنتباه، ويدعو إىل ترقب اجلواب. وهذا االستفهام نفسه حيمل معنى احلرية، حرية الشاعر إزاء قضـية مـن قضـايا 

، كام يدل عىل ذلك تعبـريه، إال "نفسه"الوجود اإلنساين التي تؤرق فكره وشعوره، وهي قضية تدور حول حقيقة 
ا من أفرادهااإل "النفس"أهنا بالطبع متتد لتشمل   نسانية بعامة التي تعد نفس الشاعر فردً

ا بني شعراء املهاجر، أو بني عـدد  ويبدو أن هذه احلرية أمام أرسار الكون، وحقيقة النفس كانت قاسامً مشرتكً
 منهم عىل األقل، ولكن حرية نعيمة قد انقشعت وزالت، وسكنت نفسه، وقر قرارها.

ل واضح عىل منطقية التصميم، وإحكام التشكيل، فقد توزع موقف الشاعر والقصيدة، كام تبدو للمتأمل، مثا

يف حريته وبحثه عن اجلواب عىل ستة عنارص من الطبيعة ير نفسه تتجاوب مع كل منها بام يتفق مع طبيعته، وهذه 

 :وقعتك يد فنان خفي ال أراه!في األصل

2018 - 2017
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يشـغل  العنارصهي: البحر، والرعد، والربق، والريح، والفجر، والشمس، والبلبل. وكل عنرص من هذه العنارص

ا مستقالً يف تكوينه، لكنه متصل، يف الوقت نفسه، ببيقية املقاطع اتصاالً ينبع من جتانس أجزاء املوقف،  ا شعريً مقطعً

ووحدة التشكيل الشعري، وهكذا تبدو تلك املقاطع أشبه بموجات متوالية عىل مستو واحد من القوة، تتالحق 

ا حتى تنتهي إىل مصب واحد، وهو املقطع السابع واألخري الذي سـنتحدث عنـه  وال تتداخل، ويعزز بعضها بعضً

 فيام بعد.

ا عىل أسلوب رشط أداته  ، وجزؤه األول فعالن متعاطفـان "إن"ويرتكز البناء اللغوي يف املقاطع الستة مجيعً

ا وهو األغلب، أو يقترص عىل أحدامها، وهو قليل. خاصـية أخـر يف البنـ اء مها (رأيت)، و(سمعت) يرتددان معً

ا بأسلوب استفهام ذي أداة واحـدة، هـي (هـل): (هـل مـن  اللغوي تشرتك فيها املقاطع الستة، هي انتهاؤها مجيعً

األمواج جئت؟)، (هل من الربق انفصلت؟)، هل من الريح ولدت؟). (هـل مـن الفجـر انبثقـت؟)، (هـل مـن 

 الشمس هبطت؟)، (هل من األحلان أنت؟).

دة من قبيل التأمل، الذي يدنو من الفلسفة، أو يقف عىل حافتها، فقد نجح ومع أن التجربة الشعرية يف القصي

نعيمة يف تقديم الصورة األساسية يف كل مقطع تقديامً حسيًا، حيفظ لعملـه طبيعتـه الشـعرية يف حتريـك الوجـدان 

ة، ترتاجـع عنـد واستثارته. فأمواج البحر يف املقطع األول، قد تكون ثائرة صاخبة، وقد تكون هادئة وانيـة احلركـ

ا بالبكاء، ونفس الشاعر يف كلتا احلالتني ترقب ما جيـري،  صخور الشاطيء يف ضعف وانكسار، فيبدو صوهتا شبيهً

هنا خرجت مـن أمـواج هـذا زفري بني الطرفني وكأويمتد خيط االتصال بينها وبني البحر حتة تندمج فيه، ويرتدد ال

 البحر، فهي حتن إليه وتناجيه.

تقديم احليس يف املقطع الثاين ماثالً يف صوت الرعد القاصف بـني السـحب املرتاكمـة، وومـيض ويأيت هذا ال

ا يمرق يف جسم الليل املظلم، فيمزقه ويرتكه أشالء متنـاثرة. وكـام تتواصـل نفـس  الربق اخلاطف الذي يشبه سيفً

ا يف حناياهاالشاعر مع البحر يف عنفه وضعفه، تتواصل كذلك مع الرعد والربق، ويطبع كل منهام ا قويً  . أثرً

ا عـىل قمـم اجلبـال، وبـني الـتالل،  ا عنيفً ونلمس التقديم احليس يف املقطع الثالث يف صورة الريح هتب هبوبً

فتعصف يف احلالة األوىل بام جتمد من ثلوج فوق القمم، وحتليلها ذرات طائرة يف الفضاء، وتبدو حمارصة يف احلالـة 

ا  كعواء الذئاب. فهي تصغى إىل حركة الريح، وحني ينادهيا الشاعر تبتعد عنـه وال يراهـا؛ الثانية فيبدو صوهتا خميفً

 ألهنا ذابت مع الريح واحتدت هبا.

مطابع زمزمالمطابع األمیریة
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ا يف املقطع الرابع حيث يتجسد الفجر يف صورة إنسان خيتلس اخلطـا  بـني  ويبدو التقديم احليس أكثر وضوحً

ره، ومع هذا التقديم احليس تأيت طائفة من املفـردات اللغويـة نجوم الليل، وخيلع عىل رداء الليل احلالك ويش أنوا

ا، بام هلا من إحياءات يف خلق هالة من الروحانية، تتسق هبا أطراف الصـورة، ويشـيع هبـا جـو مـن العبـق  تتآزر معً

الديني. وتلك املفردات هي: (االبتهـال)، و(النبـي)، و(الـوحي)، و(اخلشـوع). والـذي خيـص الـنفس يف هـذه 

ة، اخلشوع واالبتهال، فلحظة انبثاق الفجر فرصة لالنعتاق من أرس املادة األرضية، وبلوغ مرحلـة الصـفاء الصور

 والنورانية، والدنو من الروح األعىل.

ويربز التقديم احليس يف املقطع اخلامس يف صورة الشمس تلقي بنظراهتا الساحرة إىل األرض، وقد ترامت يف 

وهذه صـورة حسـية  –أن الشمس تعود من حيث طلعت، وهتدأ حركة األرض وتنام أحضان املياه الرقراقة، ومع 

 فإن نفسه ال تسكن، بل تظل معلقة بمغرب الشمس لشعورها بوحدة مصدرمها. –أخر 

ا البلبل املغرد بني أغصان  وتتجاوب نفس الشاعر يف املقطع السادس مع األحلان واألنغام التي يرمز إليها مجيعً

ا إىل ما ضيها البعيد. الورود، فيطرب  ويشجي، ويثري يف النفس حنينًا وشوقً

ا تفاعل نفسه مع كل منها، واحتادها به عىل نحو جيعـل مـن  وهكذا يميض الشاعر مع العنارص السابقة مصورً

 السؤال الذي يطرحه يف خامتة املقطع، هناية طبيعية.

شبه بخيوط نثرها، ثم عاد ليجمعها، أطع السابقة عىل أن هذه العنارص يف تصويرها الذي قدمه الشاعر يف املقا

، القصيرةويمكسك بأطرافها يف املقطع السابع واألخري، وهو مقطع يؤدي يف موضعه، دور حلظة التنوير يف القصـة 

فـت إىل تيف الوقت الذي يضيف فيه ملسة أخر من اللمسات املنطقية يف التصميم وإحكام البناء، فالشـاعر فيـه يل

نفسه خماطبًا إياها بصيغة تفيد معنى األمر هلا باالستزادة، وكأنام يقول هلا: هايت مالديك! لقد اكتشفت الرس، وعثـر 

نفثة بديع، أنت الريح والنسيم، أنت املوج والبحر، أنـت الـربق  –ومثلك كل نفس إنسانية  –عىل اجلواب، فأنت 

 ك فيض اإلله الذي فاضت عنه احلياة يف سائر مظاهرها وأشكاهلاأنت كل ذلك ألن ،نت الليل والفجرأوالرعد، 
 

 قـالتعلي
م، أي ١٩١٧وإذا وضعنا القصيدة التي نحن بصددها يف سياقها التارخيي، نجد أن الشاعر قد نظمها يف عـام 

ا  يف تلك الفرتة التي ترددت فيها أصوات الدعاة من النقاد والشعراء العرب إىل التجديد يف الشعر، وقد كان واحدً

ا منه عىل األقل، وذلك واضح يف مضموهنا أمن أبرزهم يف املهاجر، ومعنى ذلك أهنا حتمل مالمح التجديد  و بعضً

2018 - 2017
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وشكلها عىل السواء، فهي من حيث املضمون تنزع إىل التأمل والبحث عن أرسار الكون واإلنسان، وهو لون مـن 

ا بني الشعراء العرب يف ذلك احلني، ومن حيث القالب جاءت عىل النسق املقطعي؛ إذ تتألف  التجارب مل يكن شائعً

 من سبعة مقاطع، إال أن املقاطع  الستة األوىل تتامثل يف عدد األبيات، فكل منها يتكون من سـتة أبيـات، تتسـاو

الثاين بقافية، األربعة األوىل منها يف عدد تفعيالهتا عىل حني يكون لكل بيتني متواليني قافية واحدة، فالبيت األوىل و

 ، والثالث والرابع بقافية أخر، ومع تساوي البيتني اخلامس والسادس يف طوهلام؛ فإهنام ال يتحدان يف القافية دائـامً

 إن كان البيت السادس موحد القافية يف املقاطع  الستة. أما املقطع السابع فهو يتكون من مخسة أبيات فحسب.

ا، فقد حتـرر منهـا إىل حـد مـا، ومع ما يبدو من التزام الشاعر  ا تامّ بوزن واحد فإن هذا االلتزام مل يكن التزامً

 وأحدث شيئًا من التغيري يف التفعيلة األخرية يف بعض األبيات.

لعب اخليال يف القصيدة دوره فأسهم يف إبراز الفكر والشعور وإظهار  حالة القلق واحلرية عند الشاعر، فمن 

 أنت فيض. –أنت فجر  –أنت ليل  –أنت رعد  –أنت برق  –ش الظالم يتشبيهات: جال

الفجر يميش  –الريح تعوي  –سمع البحر زفريه ي -أقدام الصخور  –ومن التصوير االستعاري: البحر يبكي 

ا."تنام األرض ومن الصور املركبة  –  يسكب األحلان نارً

 

مطابع زمزمالمطابع األمیریة
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jÌâÜm���í„cÎ@pb�Ú 
 استمع إىل األبيات اآلتية ثم أجب:-١

 البحر يطغى املوجُ فيه ويثُور رأيتِ إنْ 

 البحر يبكي عند أقدام الصخور أوسمعتِ 

 ترقُبي املوجَ إىل أنْ حيبس املوج هديره

ه  وتُناجى البحر حتى يسمع البحر زفريَ

ا منك إليه  راجعً

؟  هل من األمواج جئتِ

د الفرق يف املعنى بني داللة الفعل (يثور) يف العبارتني التاليتني:-أ  حدّ

 لكرامته احلرُّ يثور  ـ    ر موج البحرـ يثُو

حه  إن(-ب  وبني أثره يف املعنى –سمعت البحر يبكي) يف العبارة جماز وضّ

ا ما يىل :-ج فً وظِّ ث إىل زمالئك عن طبيعة النفس اإلنسانية مُ  حتدَّ

 الصور الكلية واجلزئية واملحسنات الواردة يف النص.•

    األمثلة والشواهد واألدلة يف النصّ •

 السالمة اللغوية ومجال األسلوبَ •

تاب األحباب  –احلكمة  –الغرض من هذا النصّ (الفخر باألجماد -د ل يف الـنفس  –عِ الدعوة إىل التأمّ
. لِّالً عَ ن) اخرت الصحيح مُ  والكوْ

 اقرأ النص قراءة صامتة ثم اذكر رأيك يف القصيدة مع التعليل ملا تقول.-٢

 القصيدة. حدد الفكر الرئيسة التي اشتملت عليها-٣

 اقرتح ثالثة عناوين للنص مع التعليل.-٤

يِ بني طيات الغاممْ -٥  إن سمعت الرعد يْدوِ

ه جيشَ الظالم يِ سيفُ رِ  أو رأيت الربقَ يفْ

دِ  صُ رْ  الربقَ إىل ختطفي منه لظاه يتَ

2018 - 2017
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ا فيكِ صداه  ويكفَّ الرعدُ لكن تاركً

 هل من الربق انفصلْت؟

؟  أم مع الرعد انحدرتِ

 التي اشتملت عليها األبيات السابقة؟ما الفكر اجلزئية -أ

 انعكس وجدان الشاعر عىل ألفاظه وعباراته. وضح-ب

 استخرج من األبيات خياالً وبني نوعه وقيمته الفنية.-ج

 اعتمد الشاعر يف األبيات عىل املوسيقى اهلادئة التي خرجت عىل مألوف القصيدة العربية. ارشح-د

 إن رأيت الشمس يف حضن املياه الزاخرة-٦

 بعني ساحرة اترمقُ األرض وما فيه

 لو هتجعنيْ  هتجعُ الشمس وقلبي يشتهي

 وتنام األرض لكن أنت يقظى ترقبني

 مضجع الشمس البعيد

بَطْتِ هل من الشمس   ؟هَ

نات التجربة الشعرية، حلِّل املقطوعة الشعرية السابقة إىل أجزائها كام يف الشكل:  يوضحّ الشكل التايل مكوِّ

 
@
@

ابحث يف الشبكة الدولية للمعلومات عـن قصـائد لـبعض شـعراء املهـاجر تتنـاول احلـديث عـن الـنفس -٧
 ومعلمك. عىل زمالئك اوختريّ إحداها واعرضه اإلنسانية،

الشعريةالتجربة 

الفِكر

الموسيقى الصور واألخيلة فاظ والعباراتلاأل

الصور التعبيرية الوجدان

مطابع زمزمالمطابع األمیریة
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S@M@ÜÌÜ¶a@ä»í€aÎ@ÚÓ»”aÏ€a 
ÒÜÌÜ¶a@ÚçâÜΩa 

ا ىف الشعر العربى فيام بـني احلـربني  ظل االجتاه الرومانتيكى سائدً

 العامليتني:

م) لد ١٩٤٥ -م ١٩٣٩م) والثانية (١٩١٨ -م ١٩١٤األوىل (

تْ عـىل حياتنـا العربيـة  "الديوان، واملهاجر، وأبولُّو"شعراء:  دَّ حتى جَ

عوامل سياسية واجتامعية واقتصادية، وثقافية خففت من اجتاه الشعراء 

 ووجهتهم وجهة واقعية بنسب متفاوتة فيام بينهم. الرومانتيكيةإىل 

 نية للشعر اجلديدالسامت الف

ىف العام املاىض ظـروف نشـأة املدرسـة الواقعيـة  تعرفتسبق أن 
 السامت الفنية هلذه املدرسة. تتعرفل االجتاه إليها، وىف هذا العام وعوام

 ) التجديد ىف املضمون واملوضوع: أ (

ا بمن سبقه -أول األمر  -خالط شعراء الشعر اجلديد  - ١ م من الشعراء؛ لكنهم شىء من الرومانتيكية، تأثرً
حممـد "ما لبثوا أن اجتهوا إىل احلياة العامة حوهلم يصورون مهوم الناس، ومشـاكلهم، وآمـاهلم وتطلعـاهتم. فهـذا 

(أسئلة األشجار)، متناوالً موقف إنسان القرن العرشين، احلائر بني التطلـع إىل  يقول ىف قصيدته "إبراهيم أبو سنة
 التمسك بالقيم الباقية:الكسب املاد الزائل، أو 

تْنى ىف الليل األَشجارْ  لَ  سأَ

نا ىف التّيارْ  ى أَنفسَ  أن نُلقِ

 أن نتجهَ إىل النهر القادمْ 

 من أَعامق اليأْس إىل أَقىص املجهول

كمةِ اإلغالقْ   نحمله ىف ذاكرةٍ حمُ

 األهداف :

 الــدرس ىف هنايــة هــذايتوقــع 
ا عىل أن:  أن يكون الطالب قادرً

ــعر  * ــة للش ــامت الفني ــدد الس حي
اجلديد.

ـــاء  * ـــد ىف البن ـــرف التجدي يتع
الشعر لد املدرسة اجلديدة.

يستنتج أمهية االجتاه اجلديـد ىف  *
الشعر العربى.

املوضوعية حيدد مفهوم الوحدة  *
ىف الشعر اجلديد.
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رُّ من الغولْ  مَّ ثُ   نفِ

حب الدامعةِ العيننيْ   حتت ستارِ السُّ

؟ : إىل أَينْ  قلتُ

 الواسعةُ األطرافْ  هللاِقالت: أرضُ ا

ينارْ  وم الدّ  متتدُّ يمينًا عند ختُ

 متتدُّ شامالً عند ختوم الدوالرْ 

 سأَلتْنى أَن أَختار

 ما بني اجلنَّة والنَّار

: أحاور قلبى  قلتُ

 معنى اجلنة يا قلبى؟ ما

ل ىف نفسك حتى تصل إىل اإلنسانْ   قال: جتوّ

ل ىف اإلنسان إىل أن تصل إىل   وطنكْ وجتوّ

ل ىف وطنك حتى تصل إىل اهللا  وجتوّ

مَّ تعبري عنه بوجوهه املختلفـة مـن:  - ٢ هلذا كان فهمهم الشعر عىل أنه التصاق بالواقع وإحساس به؛ ومن ثَ

صدق، وزيف، وتقدم، وختلف، وفرح، ويأس، بام ىف ذلك من رصاع بني: احلرية والعبودية، العدل والظلم، وغري 

 ياة.ذلك من متناقضات احل

عة): "يقول صالح عبد الصبور" نتزَ  ىف قصيدته (فصول مُ

دْ   جاء الزمنُ الوغْ

د  صدئ الغمْ

دْ  َدَّ  وتشقق جلد املقبض ثم ختَ

 سقطت جوهرتى بني حذاء اجلندّ األَبيض

مطابع زمزمالمطابع األمیریة
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 وحذاء اجلندِّ األسودْ 

تْ طينًا من أحذيةِ اجلنْد لِقَ  عَ

نَقها وْ  فقدتْ رَ

م فيها من سحر منفرد فقدتْ   ما طُلْسِ

ا وطنى.  آه يَ

ــــول  ــــوت، يق ــــة وامل ــــن النهاي ــــديث ع ــــعرهم ح ــــيع ىف ش ــــياب"ويش ــــاكر الس ــــدر ش  "ب

 إىل زوجتى الوفية): -ىف قصيدته (ليلة وداع 

يَا لستِ فيها نْ دُ صد البابَ فَ  أَوْ

لُ من عينىَّ نظْرةْ   ليسَ تستأْهِ

ة؟ رسْ  سوف متضني وأَبقى .. أّ حَ

 ال تعرفيهاأمتنى لك أَ 

وْ   تدرين ما معنى ثوائى ىف رسير من دم آه لَ

يّت الساقني حممومَ اجلبنيْ   مَ

، وحيسوها فمى ِتأْكلُ الظلامءَ عينا 

ا ىف واحةٍ خلف جدارٍ من سننيْ   وأننيْ  تائهً

ـــت - ٣ ـــل مجع ـــب. ب ـــال فحس ـــعور واخلي ـــة والش ـــىل العاطف ـــعرية ع ـــة الش ـــ التجرب  مل تقترص

ـــ ـــددة: م ا متع ـــورً ـــك أم ـــاطري،إىل ذل ـــن األس ـــاريخ، وم ـــن الت ـــون، وم ـــن الك ـــان م ـــف اإلنس  ن موق

 يقول: "صالح عبد الصبور"ومن قضايا الوطن، ومن إحياء الرتاث، فها هو 

عاعِ أَن يَغيبْ   قد آن للشَّ

 قد آن للغريبِ أن يَؤوبْ 
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 مستوحيًا قول عبيد بن األَبْرص:

ــــــــــؤوب ــــــــــةٍ ي ــــــــــلّ ذ غيب  وك

 

 وغائـــــــــبُ املـــــــــوتِ ال يـــــــــؤوبُ  

 
 التجديد ىف البناء الشعر:(ب) 

استخدموا اللغة احلية التى نسمعها ىف كالم الناس. نر ذلك ىف اختيار عناوين دواوينهم مثل الـديوان  - ١

كان ياما كان، أنام  وعنوانه (الناس ىف بالد). واستخدامه لكلامت مثل: إىل اللقاء، "لصالح عبد الصبور"األول 

 .عىل حجر أمى

شعراء هذا االجتاه ىف استخدام بعض الكلامت العامية، وبعض الكلامت األجنبيـة. وهـم ىف كام أرسف بعضُ 

عجمية، وأن خيففـوا مـن اجلامليـات الشـكلية ىف  ذلك كله حياولون أن خيففوا من سيطرة اللغة الكالسيكية، والـمُ
هم وسيلة ال غاية، واألمهية كلهـا األسلوب؛ ذلك ألن الواقعيني ال حيبون املبالغة ىف العناية باألسلوب؛ إذ هو عند

للمنطق والطريقة التى تسود األحداث والتعبري عنها، كام حاولوا أن يبتعدوا عن التقريرية، واخلــطابية، والتعبـري 
 املبارش.

ـــز واألُ  - ٢ ـــف الرم ـــورة، وتوظي ـــتامم بالص ـــطورة االه ـــلس ـــثلام فع ـــنة م ـــو س ـــراهيم أب ـــد إب  حمم
األشجار) عند تشخيصه لألشجار مدخال لتصوير املادية الزاحفة عىل إنسان عرصنا، ىف ىف قصيدته السابقة (أسئلة 

 صور هنر قادم جيرف الناس، والفقر ىف صورة غول يفر الناس منه.

ا انرصـاف النـاس وانشـغاهلم  - "مـدّ البحـر"ىف قصـيدته القادمـة  -كذلك، ما قاله فاروق شوشة  مصـورً

قـد  -ىف ظل هذا االنفصـال اإلنسـانى  -ة أو اكرتاث أو فضول، فيجعل احلياة بأنفسهم دون غريهم، ىف غري مباال
سيطر احلزنُ عليها، وصار وجه اإلنسان متدليًا وسط خيوط العنكبـوت، بـام يوحيـه ذلـك مـن اهلجـر واإلمهـال 

طر أحزانًا. والشعراء  حب متُ ، والسؤال جاحظًا، والسُّ  -رهم هـذا ىف تصوي -والنسيان. وكيف جعل: احلزن جاثامً
 ال يقترصون عىل الصور اجلزئية املتمثلة ىف التشبيه، أو االستعارة، أو الكناية، أو املجاز املرسل فحسب، بل تتعد

سطور إىل شىء مـن الغمـوض ىف بعـض سلمهم الرمز واالستخدام األُ أَ ذلك كله إىل الصور الكلية املمتدة وإن 
 جتارهبم الشعرية.

دة موضوعية، تتضافر فيها األفكار واملعانى، والعواطف، والصور واملوسـيقى، أقاموا من القصيدة وح - ٣

امتطور، يستدعى من القارئ يقظة  نامٍ ىف بناءٍ  ا للبناء اهلندسـى الشـعر الـذ أقامـه  وتنبهً ملتابعته واستيعابه؛ نظرً

مطابع زمزمالمطابع األمیریة
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بناءَ إىل فقرات، كل فقرة منها الشعر، عىل نحو ما تصمم القصة أو املرسحية بأجزائها ووحداهتا. وقد قسموا هذا ال

 متثل دفقة شعورية.

وأهم أساس من أسس هذه املدرسة، هو ما يتصل بموسيقى الشعر. فقد رأينا البيت التقليد يقوم عىل  - ٤

ا لذلك، تتساو أشطر القصيدة كلها. أمـا  أساس موسيقىّ هو نظام تساو شطر البيت (صدره وعجزه)؛ وتبعً

، دون ارتبـاط "التفعيلـة"وين املوسيقى للقصيدة فيه معتمد عىل وحدة موسيقية تتكرر، هـى الشعر اجلديد، فالتك

 ىف النظـام  -بكمٍّ حمدد لعددها ىف كل بيت، ودون أن يكون هناك شطران للبيت. بل قـد يتكـون البيـت الشـعر

ـمى: السـطر من تفعيلة واحدة أو أكثر، دون رشط التساو بني سائر األبيات أو التقيد ب -اجلديد  عددها وهلذا سُ

.وليس البيت الشعر ،الشعر 

ا، ويكون املرجع هو متامُ التعبري عن اجلملة أو  ا لذلك ختتلف األبيات ىف عدد تفعيالهتا، أ طوالً وقرصً وتبعً

ا لذلك  ا  -املعنى املقصود. وتبعً وْ  -أيضً ا الرتابـة ختىل شعراءُ هذا الشعر عن التقيُّد بالقافيـة الواحـدة حتـى يتفـادَ

 واالفتعال.

دُّ البحر): "فاروق شوشة"يقول   ىف قصيدته (مَ

 )١(جثمَ احلزنُ عىل كلِّ البُيُوتْ 

بُوتْ  نْكَ يُوط العَ  وتدىل من خُ

انٍ  هُ إنْسَ  وجْ

شِّ  غَ الْ يتُ تهَ بٌ وابْ عْ  )٢(ه ارتعاشاتٌ ورُ

عْ  ؤالْ  ينَيْهِ وبَ  سُ

وت. مُ أْس صَ تَزُّ ىف يَ ْ ظٌ هيَ احِ  جَ

 جالْ ما الَّذ نَاقِ الرِّ  بأَعْ وَ  )٣(أَلْ

يُونْ  جهِ العُ نَ ىف وَ قَ الكامِ الَ األَلَ  )٤(وأحَ

 ) جثم: هبط بثقله.١(
 ) تغشيه: تغطيه.٢(
 ) ألوى: أمال.٣(
 ) األلق: البريق.٤(
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زانًا طرُ أحْ بًا متُ  سحُ

مالْ   ؟ وتثو ىف الرِّ

 )١(وتدىلّ فدنا

 َاِر رِ عَ دْ ى الصَّ جَّ سَ  مُ

فُوت ىضِ ويَ امُ الناسِ يَمْ حَ واليَهْ زِ  وحَ

ولْ  تَزَّ فُضُ  مل تالحق سمته عني وال اهْ

ـــذا  ـــى ه ـــيالت،فف ـــع تفع ـــني أرب ـــرتاوح ب ـــعر ي ـــطر الش ـــد الس ـــيدة نج ـــن القص ـــزء م  اجل

 أو ثالث تفعيالت، أو تفعيلتني، أو تفعيلة واحدة.

 : : الـواو، أو الـالَّم السـاكنة املسـبوقة بحـرف املـدّ كام أن القافية تتنوع بني التاء الساكنة املسبوقة بحرف املدّ

: الواو.األلف، حتى ينتهى املقطع بقافية أخر هى الالَّ   م الساكنة املسبوقة بحرف املدّ

 ) فدنا: أى فقرب.١(

مطابع زمزمالمطابع األمیریة
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jÌâÜm���í„cÎ@pb�Ú 

ون. - ١ كل واملضمُ ح بإجياز سامت الشعر اجلديد من حيث الشَّ  وضّ

 أرسف بعضُ شعراء املدرسة اجلديدة ىف استخدام اللُّغة. - ٢

ح ذلك مبينَّا دوافعهم إىل هذا اإلرساف، ثم اذكر موقف النقاد من هذا االجتاه.  وضّ

من سامت املدرسة اجلديدة ىف البناء الشعر للقصيدة، االهتامم بالصورة اخلياليـة، مـع توظيـف الرمـز  - ٣

 واألسطورة؛ مـامَّ كان له أثر ىف جتارهبم الشعرية. إىل أّ مد توافق عىل هذا الرأ؟ استشهد بأمثلة عىل ما تقول.

ا وبحث ىف الشبكة الدولية للمعلومات عن قصيدة ألحد ا - ٤ عـرض اشعراء املدرسة الواقعية وحللها نقديً

 ما توصلت إليه عىل معلمك وزمالئك.

َ

2018 - 2017



اللغة العربية - ال�صف الثالث الثانوى -106-
   

 - ١٠٦ -

Z@ÒÜÌÜ¶a@ÚçâÜΩaÎ@ÚÓ»”aÏ€a@ä»ë@Âfl@ó„@

Q@M@âÏé‰€a 
 ملحمد إبراهيم أبو سنة

 

 

 

 

)١( 

ائِمةٌ .. ورُ الطَّليقةُ هَ  النُّسُ

.. ِِّاد مَ  .. ىف الفضاءِ الرَّ

قِ  وْ دُ مَ صُ رْ ها .... تَ  عَ

اِىل اجلبالْ   ىف أعَ

لَ  كْ رُ شَ ا تتذكَّ ولِ .. إهنَّ  )١(السهُّ

َا هتِ َ رضْ  بخُ

راهنِ  دْ  )٢(ابتدفُّق غُ

زُ  فِ قْ  واألرانبُ تَ

شْ   )٣(بِ مثل الآللْ ىف العُ

ها اءَ شَ رُ واجلوعُ حيرقُ أحْ تَذكَّ  تَ

 جمع سهل، وهى األرض الممتدة المستقيم سطحها. )١(
 ) غدرانها: جمع غدير وهو النهر أو قطعة من الماء يتركها السيل.٢(
 ) الآلل: جمع لؤلؤ.٣(

 األهداف :

ا عىل أن:  يتوقع ىف هناية الدرس أن يكون الطالب قادرً

يستنتج الفكر الرئيسة ىف النص. *

يتعرف مقومات التجربة الشعرية.* 

د منهج *  الشاعر ىف احلياة.حيدّ

يستنتج سامت الشعر اجلديد. *
 حيلل النص حتليالً نقديًا. *

مطابع زمزمالمطابع األمیریة
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ال حَ ا للـمُ هتَ دُ نَظْرَ دِ  فتُسَّ

تَعاىلَ حتلِّقُ مثلَ   تَ

موسِ الَّ   ى ..تالشُّ

ا اهتِ ارَ دَ تَتْ منْ مَ لَ  أَفْ

ا  لْكً َايُصبحُ األفقُ مِ  هلَ

ا اهتِ نَارَ  والنُّجومُ مَ

ل تِامَ  واخلُلُودُ احْ

اءُ  يَ ذُ الكِربْ ا تأْخُ هَ نْدَ  عِ

تَلَتْ جُ  هاوالتَّى قَ  عَ

ى .. دُ .. تنْسَ  تتمدَّ

ول هُ ابَ السُّ رَ  .. تُ

ول  .. اخرضارَ احلُقُ

الْ  مَ  انبْساطَ الرِّ

)٢( 

يقِ  ضِ  العميق .. األرانبُ  ىف الـمَ

ججِ باملوتقابعةٌ ىف انتظار املصريِ  دَ  )١(الـمُ

ار .. رَ ا بالفِ  تأكلُ أعشاهبَ

رِ  حْ  .. إىل الـجُ

 ترجفُ باخلوفِ بنيَ الظِّاللْ 

)٣( 
 النُّسورُ الطليقةُ ىف األفُق

 ) المدجج: تطلق على الالبس السالح؛ ألنه يتغطى به، فكأنه مغطى بالموت.١(
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ا .. هَ عَ َ  تعرفُ مَرصْ

ها والعيُونَ  دُ  التى تَرتصَّ

 )١(التَّى تتعاقَبُ  والنصالَ 

الْ   خلْفَ النِّصَ

)٤( 
ور الطليقةُ ىف األُفق  النسُ

ا وحتلقُ   )٢(ترفعُ هاماهتِ

هو  )٣ ِ(تعلُو وختفقُ بالزَّ

َ السُّ  رضْ رُ خُ  ولِ هال تتذكَّ

بُ  َا .. تتعقَّ  بخرياهتِ

ا وردَ   الذرَ

حيق  )٤(ىف الفضاء السَّ

املْ  لم الكَ  وحُ

اع  ر:ـالشَّ

نَّة سنة  وقد م ىف ريف مرص، ىف قرية من قر مركز الصف من حمافظة اجليزة، ١٩٣٧ولد حممد إبراهيم أبو سِ

شهد حتوالت املجتمع املرص وأحداث املجتمع العربى، وتفاعل مع ذلك كله. وهو من البارزين ىف شـعر اجليـل 

الثانى من رواد الشعر اجلديد، أصدر ثامنية دواوين، منها: البحر موعدنا، وتأمالت ىف املـدن احلجريـة، وأجـراس 

 يد، إىل جانب مرسحيتني وبعض الدراسات.املساء، وقلبى وغازلة الثوب األزرق، ومرايا النهار البع

  

١( سمى السيف نصًال. النصال: جمع نصل وهو حديدة الرمح والسهم والسكين، وربما 
 هامات جمع هامة وهى الرأس من كل شىء.

(
 )٢

 أصــل اســتعمالها خفــق: ذهــب وغــاب، وخفــق المكــان: خــال، وأخفــق القــوم: فنــى زادهــم، واســتعمل اإلخفــاق: بمعنــى الفشــل والخيبــة، 
(

 والخفق: بمعنى تحرك.
)٣

 السحيق: البعيد.

(

 

المطابع األمیریة

)٤(

مطابع زمزم
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 ةـــالدراس
 ص :ـر النـَفِك

 اإلنسان الطموح. - ١
 اخلاملون املستسلمون. - ٢
 إرصار الطاحمني. - ٣
 استمرار طموحهم. - ٤

 عىل أربعة مواقف تبني منهجني لإلنسان ىف احلياة: -هنا  -تقوم التجربة الشعرية 
 املنهج األول :

الكربياء، واحلرية، والطموح، والسمو، واالرتفاع عن املطالب اهلينة ىف احلياة، والتطلع إىل مـا هـو يستند إىل 

 أبقى وأخلد.

 واملنهج الثانى :

، وسذاجة ومخول، وسدٍّ لغريزة اجلوع، واستسالم للجبن واخلوف، وتوقع املوت. ةٍ عَ  يمىض ىف حياة دَ

بة، وهـم وبني هذين املنهجني املتناقضني عند الناس، يم ىض أصحابُ املنهج األول ىف طالقة إىل اآلفاق الرحْ

ها ويبغى القضاء عليهـا، وهـم  دُ يظلـون ىف كربيـائهم  -مـع هـذا  -عىل يقني أن هناك من يتعقب أعامهلم ويرتصَّ

 وطموحهم، يرتفعون عن صغائر حاجات النفس، وال يرضون بالقمة بديالً.

 ىف املوقف األول : - ١

، يتطلع إىل أعاىل اجلبال، وال يعبأُ  يصور فيه الشاعر ا، هائامً  اإلنسان الطموح بأنه كالنرس خيتار أن يكون: طليقً

 بتذكر انشغال غريه من اجلبناء، أو البسطاء أو اخلاملني بلقمة العيش ورشبة املاء، وأولئك هم األرانب.

ـ  بأُ أما هذه النسور، فإهنا حني تتذكر عيش هؤالء الوادعني اخلاملني، ال تع ها فترصُّ ق أحشاءَ باجلوع الذ حيرِ

منيات الصعاب التى تكاد تكون من املستحيالت، وتظل ىف تساميها وطموحها، كأهنـا الشـمس عىل التطلع إىل األُ 

د هلا؛ حتى ليُصبح األُ  ارٍ حمدّ دَ ا هلا، تستنري بالنجوم، وتطمح إىل اخللود، وبكربيائهـا تنسـى التى ال ترتبط بِمَ فق ملكً

ة واخلمـول، وعـن السـهول واحلقـول  اجلوعَ  عَ ق؛ بل تقتله ىف نفسها، وترتفع عن الدِّ رِ حْ ، والرمـال بخضـرتهاالـمُ

بغديرها.
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 ىف املوقف الثانى: -٢

فـري ىف مكـان ضـيق  ينظـرينظر الشاعر فري لوحة أخر عكس هذه اللوحة املزدهـرة العاليـة الرفيعـة. 

منخفض من الكون يقبع اخلاملون اخلائفون، وهم األرانب، ينتظرون يومهم حني يلقون املوت املكتوب عليهم، وال 

ا إىل ظل كان اخلوف يتملكهم، فهـم ىف حيـاة  يملكون إال أن يأكلوا مما أتيح هلم، ويفرون إىل جحورهم، وإذا ما أَووْ

 جبن وخوف واستسالم دائم.

 املوقف الثالث: وىف -٣

نر النسور التى كانت طليقة هائمة ىف الفضاء الرماد، نراها طليقة ىف األفق، وهى عىل وعى بـام يـدبر هلـا 

 وحياك، وبأهنا حتت املراقبة، وىف موطن املهامجة، من احلاقدين عليها.

 وىف املوقف الرابع: -٤

ا بالنفس وثقةً هبا ، رافعة رأسها حملِّقة ىف األفق، مهام تبـدلت أحواهلـا بـني نراها بصفتها الطليقة، تزداد اعتزازً

ة بكفاحها وإرصارها، غري ملتفتة إىل الـوراء. وهـى، وإن كانـت قـد  النجاح والفشل، بني العلو واالنخفاض، فَرحَ

القمة  تذكرت أحوال اخلاملني البسطاء ىف السهول من قبل، فإهنا هنا  التتذكر أحواهلم، والتلتفت إليهم، ومتىض إىل

 ىف الفضاء البعيد؛ سعيًا إىل حتقيق حلم الكامل.
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تتضح ىف هذا النص سامت الشعر اجلديد، ىف استعامل اللغـة. حيـث نـر الشـاعر ينـأ عـن املبـارشة -١

والتقريرية، ويستخدم اللغة املوحية. يبدو ذلك ىف إحياء كلامت: النسور، بام توحيه من قـوة وقـدرة عـىل 
النظر، وعىل التحليق املرتفع، بام يعرف عن النسور من حدة البرص، ومن أهنا أشد الطيور، وأرفعهـا بعد 

، ومل  ا، إذ ختافها كل اجلوارح، وهى أعظم من العقاب، وقد عـربَّ باسـمه الرصيح طريانًا، وأقواها جناحً
نى: بأبى األسود، وأبى اإلصبع، وأبى مالك، وأبى امل نهال، وأبى حييى. كام عرب عنها يذكر بكنية له، إذ يكْ

ك لإلحياء بمعنـى: الطـاحمني النـاهبني األحـرار لبصيغة اجلمع ووصفها بصفة الطليقة ثالث مرات، وذ
 األُباة. وناسب ذلك اإلحياء، ما توحى به كلامت:

للمحال، األفق، أو الفضاء الرماد، أو الطليق، أو السحيق، وأعاىل اجلبال، وترصد موقعها، وتسديد النظرة 
را، وحلـم وتتعاىل، وحتلق، وتشبيهها بالشموس، والنجوم، وذكر اخللـود، والكربيـاء، والنصـال، وهاماهتـا، والـذ

 معنى اإلحياء بالعظمة والطموح واإلبـاء. ىف مقابـل ذلـك نجـد اإلحيـاء بمعنـى الكامل، واملنارات. وكل ذل ك قوّ
ـا، وهـى اخلمول والدعة، والضعف، واخلوف، واجلبن، واحلرص عىل  احلياة، وذلك ىف كلمة األرانب، باجلمع أيضً

 من الدواجن املشهورة بخوفها وشدة فزعها، وضعفها، وحبها الطعام. وناسب ذلك اإلحياء ما توحى به كلامت:

تقفز، والسهول بخرضهتا، وتدفّق غدراهنا، والعشب بام يوحى بالعيش السهل، واملضيق العميـق بـام يـوحى 
عة ىف انتظار املصري باملوت واجلوع بام يوحى باالستسـالم وعـدم املبـاالة، والفـرار، واجلحـر، بخفض العيش، وقاب

 وترجف والظالل بام يوحى باجلبن واحلرص عىل احلياة.

ويتصل بذلك قيامُ النصّ الشعر عىل الرمز؛ إذ يرمز النص كله إىل معنيني يتصالن املوقف اإلنسانى ىف -٢
 حياتنا املعارصة:

ورالطموح، و واجلبن، واحلرص عىل احلياة  ،والضعف ،واخلمول ،احلرية، واإلباء، واإلرصار املتمثل ىف: النُّسُ
 املتمثل ىف: األرانب.

را، وكلهـا • كام تتعدد رموز/ اجلبال، واملحال، والشموس، والنجوم، واملنارات، واخللود، والفضـاء، والـذّ
املضيق العميق، والظالل. وكلها تعنـى اخلمـول، تعنى رفعة النفس والطموح. ىف مقابل رموز: السهول و

 والضعف، واجلبن.
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وكل هذه الرموز هتدف إىل إبراز املعانى السامية ىف حياة اإلنسان، وتشري إىل ما ينبغى أن يتحىل به، ويتمسـك 

) ٤ة () أن النسور كانت تتذكر حياة الدعة، ثـم نراهـا تتحـول ىف الفقـر١به، من خصال وقيم. ونالحظ ىف الفقرة (
 حياة الدعة انشغاال منها بالقمة، واخللود. "فال تتذكر"واألخرية 

االعتامد عىل اللغة التصويرية. والصور هنا ختتلف عن الصورة ىف الشـعر املحـافظ؛ إذ ال يعتمـد الشـعر -٣
 عتمد عىل الصـور الكليـة،كناية)، بل ي –جمازية  –تشبيهية  –اجلديد عىل الصورة اجلزئية فقط (استعارية 

 والصورة املمتدة.

ـــالرمز، وقـــد بينـــاه ـــى اقـــرتان الصـــورة ب ـــوير ىف الشـــعر اجلديـــد، ه ـــمة الثانيـــة للتص  والس

 ىف السطور املاضية، كام بينا الصورة الكلية للطاحمني الناهبني ىف مقابل اخلاملني اجلبناء.

 أما الصورة اجلزئية فنراها ىف:•

فق، اجلبال، اجلوع حيـرق أحشـائها، تأخـذ الكربيـاء، التصوير االستعار: النسور، األرانب، الفضاء، األ•
 قتلت جوعها، املصري املدجج باملوت، النصال تتعقب ورد الذرا... إلخ.

 النجوم مناراهتا. –مثل الشموس  – الآللالتشبيه: مثل •

أحيانًـا ىف شـكل كام نر الصور املمتدة ىف معظم فقرات القصيدة. واعتامد الشعر اجلديد عىل الصـورة والرمـز يبـدو 

 غموض ال يلبث أن ينقشع مع القراءة اجليدة للنص بوعى وفهم وعمق.

 يستوحى الشاعر بعض عبارات الرتاث مثل قوله:-٤

 ]٦[النازعات: M ¤  £ Lوحيه اآلية الكريمة: استيحاء مما ت "ترجف باخلوف"

 "النصال التى تتعاقب خلف النصال"ومثل قوله: 

ا مهته العالية ىف مواجهة الصعاب:اء من قول الشاعر يحاست رً  املتنبى مصوّ

ـــــــــهام ـــــــــابتنى س ـــــــــت إذا أص  وكن

 

 النصــــــــالُ عــــــــىل النصــــــــالِ  تكسَّـــــــرت 

 
وهذا االستيحاءُ يضاعف من إحياء الكلمة واجلملة بام تستثريه ىف نفس املستمع من معان تراثية راسخة هـى: 

 ."تكرسّ النصال عىل النصال"واملقاومة واإلرصار ىف  "ترجف"الفزع والرعب الشديدان ىف 
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ا من أمور اإلنسانية ىف عرصنا؛ هلذا عرب هبذه اجلمـوع -٥ استخدم الشاعر اجلمع ىف قصيدته؛ ألنه يبحث أمرً

 ىف جمالني:

 املنارات. –الذرا  –هامات  –النصال  –النجوم  –الشموس  –اجلبال  –: النسور العظمة، حيث

عة، حيث  غدران. –الظالل  –السهول  –احلقول  –: األرانب والدّ

ا لذلك استخدم   تعلو وختفق. هبدف املوازنة بني الشىء ونقيضه ىف قوله: الطباقوتأكيدً

 ىف األفق. –ىف قوله: النسور الطليقة ىف الفضاء  واملقابلة

 وقوله: األرانب قابعة ىف املضيق العميق.

ا لتأكيد املعنى  ر، حيث كروالتكرار الذ يرمى إليه مثل تكرار كلمة: النسور ىف العنوان كلامت بعينها استمرارً

 بام فيه من صلة باملضمون، ثم ثالث مرات ىف النص.

 وكلمة: األرانب مرتني، وكلمة السهول: ثالث مرات.

: مرتني، والطليقة: ثالث مرات، والنصال: مـرتني، وعشـب حتلقواألفق: ثالث مرات، والفضاء: مرتني، و

 وأعشاب: مرتني.

 "والنسور الطليقـة ىف األفـق" "النسور الطليقة هائمة ىف الفضاء الرماد"اجلملة ثالث مرات مثل:  كام كرر

 ."النسور الطليقة ىف األفق"و

، واستمرار الفعل. فعىل مستو الطاحمني الناهبني تتجـدد التجددداال عىل  الفعل املضارعويشيع ىف القصيدة 

 لدهيم األفعال:

 –تتعاقـب  –ختفـض  –تعلـو  –ترفع  –تعرف  –تنسى  –تتمدد  –حتلق  –تتعاىل  –تسدد  –تتذكر  –ترصد 

 تتعقب.

 ترجف. –تأكل   -وعىل مستو اخلاملني تتجدد لدهيم األفعال: تقفز 

 : قابعة.اسم الفاعلإىل جانب 

 بتأمل هذه الصيغ نتأكد من التباين الواضح، بل املتناقض بني املوقفني.

2018 - 2017
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 لتفعيلة أو الشعر اجلديد ىف البناء الشعر:متثل القصيدة منهج شعر ا-٦

حيث نر السطر الشعر بديال عـن  –كام قدمنا ىف رشح سامت هذا الشعر  –(أ) الذ يقوم عىل التفعيلة 
البيت الشعر، لرصف النظر عن عدد تفعيالته، بام ال حيتم التساو بني األبيات أو السـطور، ارتباطًـا 

 يتطلبه كل منهام من كلامت ومجل دون حشو أو زيادة.باملعنى ودفقات الشعور، وما 

(ب) ال يلتزم الشعر اجلديد بالقافية، لكنه ال يتخىل عنها كلية، إذ يضع قواىف داخلية متنوعة، وفق إيقاع يراه 
ا ملقتضيات املعنى ودفقات الشعور.  الشاعر تبعً

 ل:ــوذلك مث (مقيّد)،وهلذا تضمنت القصيدة قواىف بعضها متحرك (مطلق)، وبعضها ساكن 

 الكامل. –النصال  –الظالل  –الرمال  –احتامل  –املحال  – الآلل –الالم الساكنة املسبوقة باأللف ىف: اجلبال 

ويالحظ أن هذه القافية وقافية اهلاء مها األكثر واألعم؛ ألهنام املرتكز للموسيقى ىف النص، أو الالم املتحركـة 
 –أحشـاءها  –غـدراهنا  –خرضهتا  –احلقول، أو اهلاء وهبا ألف اإلطالق ىف: موقعها  –املسبوقة بالواو ىف: السهول 

 رتصدها.ت –مرصعها  –جوعها  –مناراهتا  –هلا  –مداراهتا 

كام يعتمد الشاعر عىل املوسيقى الداخلية واإليقاع الداخىل مما يشيعه التصوير، والتناسق بني احلروف، وإيقاع 
 الكلامت واجلمل.

 رنا املوقف العام ىف النص بقول البارود ىف عينيته:كِّ ذَ يُ -٧

هــــــا مِ  أَالَ إنــــــام األيــــــامُ جتِــــــر بحكْ

 

قُ وَ   ــــــــرزَ ، ويُ ــــــــدٍّ ــــــــرمُ ذو كَ داعفيُحْ  
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ت  ما-١ دَ  ته؟ وكيف تستدل عليها؟ إنشاء قصيدعر إىلاالشالدوافع التى تعتقد أهنا حَ

 عن مضموهنا فامذا تقرتح؟ وملاذا؟ الو طُلب منك عنوان آخر للقصيدة، معربً -٢

 من مقومات نجاح الشاعر استخدام الرمز ىف التعبري عن املعانى أو اإلحياء هبا. وضح إىل أ مد نجـح-٣
 الشاعر ىف ذلك.

 إىل أ مد تكشف هذه القصيدة عن إملام الشاعر بالرتاث العربى ىف رأيك؟-٤

متيزت القصيدة بكثرة التكرار للكلامت واجلمل. أذكر أمثلة هلذا التكرار، مبينًـا الغـرض البالغـى لكـل -٥
 منها.

قصـد بشـعر التفعيلـة؟ ومـا متثل القصيدة منهج شعر التفعيلة أو الشعر اجلديد ىف البناء الشعر. ماذا يُ -٦
 الفرق بينه وبني الشعر التقليد من حيث القدرة عىل التعبري عن أحاسيس الشاعر وأفكاره؟

 ماذا يُقصد باملوسيقى الداخلية؟ وما مقوماهتا ىف هذه القصيدة؟-٧

أهـم املواقـف، مبينًـا و العواطـفهذه  جيازإاذكر ب ومواقف متباينةتلتقى ىف هذه القصيدة بعواطف عديدة -٨
 املقومات التى استند إليها الشاعر ىف تصوير كل منها.

 ما املوقف الذ يتبناه الشاعر من بني املواقف التى يعرضها؟ وما العوامل التى جتعلك تر هذا الرأ؟-٩

بحث ىف الشبكة الدولية للمعلومات عن مفهوم اللغة التصويرية وبنيِّ أوجه االختالف هلذا املفهوم ىف ا-١٠
 املحافظ والشعر اجلديد. كل من الشعر

2018 - 2017
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 :املقال

أو السياسة، أو االجتامع، ينرش  بحث قصري ىف العلم، أو األدب، 

 ىف صحيفة أو جملة.

 أنواع املقال:

، ويبدو ذلـك ىف تعددت أنواع املقال من حيث الشكل واملضمون

نْ  مع ىف كتب. رشاملقاالت التى تُ  ىف املجالت، أو الصحف السيارة، أو جتُ

حيث الشكل واملضـمون، قد تعرفت ىف العام املاىض أنواع املقال من 

كام تعرفت خصائصه والسامت األسلوبية التى تشرتك فيها مجيـع املقـاالت، 

 وىف هذا العام تتعرف نامذج أخر من املقال تكشف عن سامته الفنية.

 األهداف :

يتوقع ىف هناية هـذا الـدرس أن 

ا عىل أن:  يكون الطالب قادرً

 حيدد تعريف املقال.* 

يتعرف سامت املقال الفنيـة  *

 من خالل املقالني املقررين.

ا بأسلوبه  * يكتب مقاالً قصريً

 مراعيًا سامته الفنية.
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من يعلم أنه أصلُ كل عالج اإلسالم الفقرَ عالج "

داءٍ ومصدر كل رش، وقد أوشك هـذا العـالج أن يكـون 

بعد توحيد اهللا أرفعَ أركان اإلسالم شـأنًا، وأكثـرَ أوامـره 

، ولو ذهبتَ تستقىص ما نـزل  ا، وأوفر مقاصده عنايةً ذكرً

من اآليـات ووردَ مـن األحاديـث ىف الصـدقات والـرب، 

بعـثْ هبـ ا آخـرَ حلسبِتَ أن رسالة اإلسـالم مل يَ ا اهللاُ حممـدً

 ) ٢(الفقـر وجرائـرِ  )١(الدهر إال لينقذَ اإلنسانيةَ من غوائل

، بـعٌ أَراجلوع، وحسبُك أَنْ تعلَم أنَّ آَ الصيام ىف الكتاب 

، وآَ الصالة ال تبلغُ الثالثـني، أمـا ةَ ر عشْ وآَ احلج بضعَ 

ىل اخلمسني. بو عَ رْ  آُ الزكاةِ والصدقات فإهنا تَ

اهللا لكفـاح الفقـر أشـحَ الـبالد طبيعـةً كأنام اختار 

ا ســعِ  ليصــرعه، وأشــدَّ األُمــم فقــرً ــونِه وأَوْ صُ نــعِ حُ ىف أَمْ

ميادينه! فإن الفقر إذا اهنزم ىف قفار احلجاز كانت هزيمتُـه 

ىف ريفِ مرصَ وسوادِ العراقِ أرسع وأسهل، ثم اختار اهللا 

 ستاذ أحمد حسن الزيات) للكاتب األنشر هذا الموضوع تحت عنوان (كيف عالج اإلسالم الفقر؟.  
 تعلم في األزهر الشريف عدة سنوات زميًال لطه حسين والتحق بالجامعة األهلية بعد م، حفظ القرآن الكريم،۱۸۸٥من مواليد محافظة الدقهلية

، كما التحق بمدرسة الحقوق الفرنسية وحصل فيها على ليسانس الحقوق. أنشأ مجلة "الرسالة" واختير عضًوا بالمجمع اللغوي ۱۹۰۸إنشائها عام 
.۱۹٦۸توفى عام ، ۱۹٦۱وحصل على جائزة الدولة التقديرية في األدب عام 

.غوائل: مفردها غائلة وهي الشر والفساد(١)

.جرائر: مفردها جريرة وهي الجناية والذنب(٢)

 األهداف :

ا  يتوقع ىف هناية هذا الدرس أن يكون الطالـب قـادرً
 عىل أن:

 الفكر للمتحدث.حيدد االجتاه * 

 يميز اخلصائص األسلوبية للمتحدث.* 

يصنف احلجج التـى يسـتخدمها املتحـدث ىف * 

 كالمه.

حسب املقامات واألغراض  ينوع لغة اخلطاب* 

 .واملعانى

 يوظف الظواهر الصوتية ىف حديثه. * 

 يوظف األساليب البالغية ىف تعبرياته.* 

 يعيد تنظيم الفكر حسب رؤيته.* 

 نوع املقال وخصائصه.حيدد * 

 يستنتج مضامني العمل األدبى.* 

ا عن فكره وآرائه.*  ا معربً  ينقد موضوعً

 يستخدم القواعد اللغوية ويوظفها ىف كتاباته.*  

 يكتب بحثًا مراعيًا رشوط الكتابة.*  

مطابع زمزمالمطابع األمیریة
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يّا ا ليكون أظهر لقوته ، كام اختاره أُمِّ  ليكون أبلغ حلجته. رسوله فقريً

الغرائـز ، ومتزيـق  )١(يةَتْضر كانت جزيرة العرب إبان الدعوة العظمى مثالً حمزنًا ملا جينيه الفقر عىل بنى اإلنسان من 

حت، وتطفيف الكيـل، وعنـت  )٢(العالئق، ومعاناة الغزو، ومكابدة احلرمان، وقتل األوالد، وفحش الربا، وأكل السُّ

نياء، وفقد األمن، وانحطاط املرء إىل الدرك األسفل من حيـاة البهـيم، فلـام أرسـل اهللا رسـوله األغ )٣(الكرباء، وأثرة

باهلد ودين احلق كانت معجزته الكرب هذا الكتاب املحكم الذ جعل هذه األشـالء الداميـة جسـامً شـديد األرس 

هذه النظم الفاسدة بدستور متني القواعد خالد احلكمة؛ ثم كانت بوادر اإلصالح اإلهلى أن قلَّم  )٤(عارم القوة، ونسخ

الفقراء، وقمع جرائر البؤس ، فألف بني القلـوب، وآخـى بـني النـاس، وسـاو بـني  )٦(كلوم )٥(أظفار الفقر، وأسا

، ثم عالج الداء األزىل نفسه بام لو أخـذ األجناس، وعصم النفوس من القتل احلرام، وطهر األموال من الربا الفاحش

ضـت بنـاء به املصلحون لوقاهم رشور هذه احلروب التى أمضت حياة الناس، وكفاهم أخطاء هذه املذاهب التـى قوّ 

، فـال فالتصـرّ بني الغنى والفقري عىل أساس االعرتاف بحق التملـك، واالحتفـاظ بحريـة )٧(املجتمع، عاجله بالسفارة

ا ال يكمل دينـه إال بأدائـه! ارَ عَ كه، وال يُ يُدفع مالك عن مل ا معلومً ض حر ىف إرادته، إنام جعل للفقري ىف مال الغنى حقً

 ذلك احلق هو الركن الثالث من األركان اخلمسة التى بُنى عليها اإلسالم، فال هو فرع وال نافلة وال فضلة.

، عاجلـه مـن طريـق الكرسـ مـن حـدة ..كذلك عالج اإلسالم الفقر من طريق آخر غري طريق الزكاة والصدقات 

الشهوة، والكف من سورة الطموح ، والغض من إرشاف الطمع، فرغب الغنـى ىف الزهـد، وأمـر الواجـد بالقناعـة، 

 .ومدح الفقري بالتعفف.

ألرحيية طبعه وكرم نفسه، فأعطى من فضل، وواسى من كفاف،  فلو أن كل إنسان أد حق اهللا ىف ماله، ثم استقاد

وآثر من قلة؛ لكان ذلك عسيا أن يقر السالم ىف األرض، ويشيع الوئام ىف الناس، فتهدأ ضلوع احلاقـد، وترقـأ دمـوع 

 البائس، ويسكن جوف الفقري، ويذهب خوف الغنى، ويتذوق الناس ىف ظالل الرخاء، سعادة األرض ونعيم السامء!

 إثارتها بشدة : يةتضر  (١)
 مكابرة: عنت ) ٢(
  أنانية أثرة: ) ٣(

 نسخ: أزال ومحا (٤)
 أسى: داوى (٥)

 مفردها كْلم وهو الجرح : كلوم) ٦(
 إقامة عالقة بين الغني والفقيرالمراد هنا:  : السفارة) ٧(

2018 - 2017
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اه املحافظني ىف النثر، أولئـك الـذين حـافظوا  مثِّل الجتّ تب بأسلوب أدبى، وهو يُ هذا النص مقال اجتامعى، كُ

ـات مـن  عـدّ الزيّ ا بـه، ، ويُ عىل سالمة األداء وقوته وأحيوا الرتاث وتأثَّروا بأساليب القدماء، وجمّدوا املاىض وتغنّـوْ

دين   ني والعقاد واملازنى.طه حسكاملحافظني املجدِّ

يات  يمثل ملذهب أدبى جديد يقوم عىل دعامتني اثنتني: )(واحلاصل أن الزّ

 األوىل: اإلفادة من آثار الفكر الغربى.

ومجـال اللفـظ  وقصـرهاالثانية: العودة إىل بالغة القدماء ىف التعبري، والذ اتّسم باإلجيـاز ورصـانة الفواصـل 

وسيقاه الساحر.  ووقْع مُ

 يتناول النص الفكر التالية :

  .رسالة اإلسالمبعض األهداف السامية ل•

 .أسباب اختيار جزيرة العرب لكفاح الفقر•

 .بوادر اإلصالح اإلهلى•

 .سبل عالج الفقر•

عالج اإلسالم الفقرَ عالج من يعلم أنه أصلُ كل داءٍ ومصدر كل رش، وقد أوشك هذا العالج أن يكون "•

، ولو ذهبتَ تستقىصـ  -بعد توحيد اهللا ا، وأوفر مقاصده عنايةً أرفعَ أركان اإلسالم شأنًا، وأكثرَ أوامره ذكرً

ا  بعثْ هبا اهللاُ حممدً ما نزل من اآليات ووردَ من األحاديث ىف الصدقات والرب، حلسبِتَ أن رسالة اإلسالم مل يَ

حسبُك أَنْ تعلَم أنَّ آَ الصـيام ىف الكتـاب آخرَ الدهر إال لينقذَ اإلنسانيةَ من غوائل الفقر وجرائرِ اجلوع، و

ـىل  بـو عَ رْ ، وآَ الصالة ال تبلغُ الثالثـني، أمـا آُ الزكـاةِ والصـدقات فإهنـا تَ ةَ ، وآَ احلج بضعَ عرشْ أَربِعٌ

 اخلمسني.

  الرسالة) فى كتاب بعنوان (وحى التي كان يفتتح بها مجلة "الرسالة"ُجمعت مقاالت الزيات. 

مطابع زمزمالمطابع األمیریة
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باسـتخدام  ،وهـى عـالج اإلسـالم للفقـر .حرص الكاتب من بداية مقاله عىل تأكيد فكرة الـنص املحوريـة

  .للغوية املتنوعة كاإلكثار من صيغ التفضيل ( أرفع ـ أكثر ـ أوفر )الوسائل ا

ديث النبوية ، و اللجوء حاشهاد باآليات القرانية و األكثار من اجلمل املرتادفة و أساليب التوكيد و االستو اإل

 كيد الفكرة .معانا ىف تألإلحصاء إ

رسالة اإلسالم    من أسمى أهداففقد جعل  ، الناجع للفقرسالم  لديه العالج ن اإلو نظرا القتناع الكاتب بأ  

ا  من غوائل الفقر وجرائرِ اجلوع  إنقاذ اإلنسانيةِ  ـا عـىل  كام اختار اهللا الرسول حممدً ا ليكون أظهر لقوتـه قياسً فقريً

 .اختياره أميًا ليكون أبلغ حلجته

هللا لكفاح الفقر أشحَ الـبالد طبيعـةً وأشـدَّ ذكر أسباب اختيار افيواالقناع فكرته و يمىض الكاتب ىف توضيح 

ونِه ؛ألن الفقر إذا اهنزم ىف قفار احلجاز كانت هزيمته ىف غريها أسهل. صُ نعِ حُ ا ليرصعه ىف أَمْ  األُمم فقرً

حت وتطفيف الكيـل ...  با وأكل السُّ ثم بنيَّ أنّ خصاالً ذميمة ورذائل خطرية، مثل قتل األوالد، وفُحش الرِّ

ا إلفناء العرب، فجاء اإلسالم بترشيعاته اجلليلة ليحارب هذه الرذائل من ناحيـة، وليؤلـف بـني مثلت حتدِّ  يا صارخً

إىل مساعدهتم، بـل إلـزامهم بـذلك  األغنياءالقلوب ويؤاخى بني الناس.. من ناحية، وليأسوا جراح الفقراء بدعوة 

ا اجته اإلسالم إ وتطهريها من الشحَّ والبخل  البشريةىل إصالح النفس عن طريق فرض الزكاة.. من ناحية ثالثة، وأخريً

ب ىف الغنى والقناعة والزهد.  والطمع واجلشع، ورغّ

وعىل مستو التعبري يتسم أسلوب الكاتب بامليل إىل تنسيق املفردات واجلمـل والعبـارات عامـة وتوازهنـا، 

أو قريب منه، وقد يصل عدد اجلمل املتوالية مـن نسق تركيبي واحد املفرد، واجلملة تليها اجلملة، عىل  يقابلهفاملفرد 

اهذا القبيل إىل ثالث أو أكثر تأمل مثالً قوله: من مجال اإليقاع وحسن التأثري؛  ، وذلك ما يضفي عىل األسلوب نوعً

"

 

ا أنام اختار اهللا لكفاح الفقر أشحّ ك ويان أو تتقاربان فالعبارتان املتقاطعتان تكادان تتسا "البالد طبيعةً وأشدَّ األُمم فقرً

فألف بـني القلـوب، وآخـى بـني "التالية  هثل ذلك أو قريب منه اجلمل الثالثيف عدد األحرف ويف طريقة بنائها. وم

وهذا الرضب من التنسيق والتوازن بني اجلمل والعبارات يعـد مـن السـجع الـذي  "الناس، وساو بني األجناس

عن طبع الكاتـب وحسـه املرهـف، وموهبتـه  األغلبصادر يف األعم تتنوع أشكاله يف البالغة العربية ولكنه سجع 

 .. البديع األخر مثل اجلناس عىل بعض ألوان ينطويالبيانية الكبرية وقد 

2018 - 2017
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وميضى الكاتب في نوضيح فكرنه واإلقناع بها

وليأسو



اللغة العربية - ال�صف الثالث الثانوى -122-

 

- ١٢٢ - الصف الثالث الثانوى –اللغة العربية  

بدعه الفنان بريشته، انظر كيف  هجاءت ألفاظ الكاتب معربة وصور هكذا موحية ، حتى لنراه خيط بكلامته ما يُ

جدوا، وذلك ىف قوله:  كأنام "صور الكاتب كفاح اإلسالم للفقر بكفاح املجاهدين لألعداء، حيث يالحقوهنم أينام وُ

ا ونِ  ؛اختار اهللا لكفاح الفقر أشحَ البالد طبيعةً وأشدَّ األُمم فقرً صُ نعِ حُ سعِ ميادينه! فـإن الفقـر إذا ليرصعه ىف أَمْ ه وأَوْ

 ."اهنزم ىف قفار احلجاز كانت هزيمتُه ىف ريفِ مرصَ وسوادِ العراقِ أرسع وأسهل

 كذلك جلأ الكاتب إىل الصور اجلزئية:

. وفيـه "عالج اإلسالم الفقرَ عالج من يعلم أنه أصـلُ كـل داءٍ ومصـدر كـل رش "كالتشبيه البليغ ىف قوله : 

 بإدراك اإلسالم التام مشكالت املجتمع وخطر الفقر عليه. تشخيص ، ويُوحى

 بالشـرثم توالت تشبيهاته املبتكرة، مثل قوله: (غوائل الفقـر) و (جرائـر اجلـوع) ، حيـث صـور فيهـا الفقـر 

بيه التوضيح، وهو يوحى بفظاعـة الفقـر ورس مجال التش -أو الذنب ، وصور اجلوع باجلناية العظمى الكبري والفساد

 وآثاره السيئة.

ى بـه الكاتـب عـن يكون بعد توحيد اهللا ...) حيث كنوانظر إىل الكناية ىف قوله (وقد أوشك هذا العالج أن 

  املجتمع منه. ريمد اهتامم اإلسالم بعالج الفقر وتطه

لـه كذلك توالت االستعارات ىف تصوير الكاتب ىف مقاله، اعتمد ىف معظمها عىل االستعارة املكنيـة، مثـل قو

(أركان اإلسالم) حيث صور اإلسالم ببناء عظيم له أركان، ورسّ مجاهلا التجسيم ، ثم عربّ عن هزيمة الفقر، وتقلـيم 

 أظفاره، وجنايته عىل اإلنسان عىل سبيل االستعارة املكنية ىف قوله: 

 (ليرصعه ىف أمنع صوره، وأوسع ميادينه)•

 (فإن الفقر إذا اهنزم) •

 (قلّم أظفار الفقر)•

 (ملا جينيه الفقر عىل بنى اإلنسان)•

كام جلأ الكاتب إىل املوسيقى اهلادئة التى رسـمتها الفواصـل اجلميلـة غـري املفتعلـة مثـل االزدواج ىف قولـه : 

 الغرائز، ومتزيق العالئق) وقوله ( ومعاناة الغزو ومكابدة احلرمان). ية(ترض

مطابع زمزمالمطابع األمیریة
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ا تطرب له اآلذان.املقال جر الذي يعطي –كام سبق  –والسجع غري املتكلف   سا موسيقيا هادئً

 ووصوال إىل إقناع القارئ جلأ الكاتب إىل ربط األسباب بمسبباهتا:

 (كأنام اختار اهللا لكفاح الفقر أشد البالد طبيعة.. ليرصعه ىف أمنع حصونه).•

 (فإن الفقر إذا اهنزم ىف إقفار احلجاز كانت هزيمته ىف ريف مرص وسواد العراق أرسع).•

ا ليكون أظهر لقوته...). ثم اختار•  اهللا رسوله فقريً

 (كام اختاره أميّا ليكون أبلغ حلجته).•

 ائص اآلتية لكتابات الزيات:ومما سبق نستطيع أن نتبني اخلص

 .وساميةواضحة   فكِره.١

 يميل إىل اإلطناب واستيفاء الفكرة..٢

 يعتمد عىل التصوير، إلبراز فكره، وله تشبيهات مبتكرة..٣

 ىف مكاهنا املالئم، فتشع إحياءات ودالالت تربز فكرته وأحاسيسه.يستخدم اللفظة .٤

 يعكس أحاسيسه ويصور نفسه ىف كتاباته..٥

 له أسلوب خاص ، ليس باملرسل وال باملسجوع املقيد بقيود السجع أو التكلف اللفظى..٦

 حمررة اللفظ دقيقة االختيار . فهيعباراته عربية سليمة ناصعة الفصحى .٧

ا، واستخدام السجع غري املتكلف.وىف النص موسيقى .٨ ا متوازيً  نابعة من تقطيع اجلمل تقطيعً
 

@ 
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 ـ استمع إىل النص ثم أجب عن األسئلة التالية:-١

 وضح االجتاه الفكر للكاتب.-أ

 ما اخلصائص األسلوبية للكاتب؟-ب

 .معلالً  يميل الكاتب إىل استخدام احلجج املنطقية . وضح ذلك-ج

 زمالئك عن مشكلة الفقر وكيفية عالجها، مراعيا ما يىل:حتدث أمام -٢

 التنوع ىف لغة اخلطاب .•

 توظيف الظواهر الصوتية•

 توظيف األساليب البالغية.•

 ـ اقرأ ثم أجب :-٣

عالج اإلسالم الفقرَ عالج من يعلم أنه أصلُ كل داءٍ ومصدر كل رش، وقد أوشك هذا العالج أن يكون بعد توحيـد 

، ولو ذهبتَ تستقىصـ مـا نـزل مـن اآليـات اهللا أرفعَ أركان  ا، وأوفر مقاصده عنايةً اإلسالم شأنًا، وأكثرَ أوامره ذكرً

ا آخـرَ الـدهر إال لينقـذَ  بعـثْ هبـا اهللاُ حممـدً ووردَ من األحاديث ىف الصدقات والرب، حلسبِتَ أن رسالة اإلسالم مل يَ

 اإلنسانيةَ من غوائل الفقر وجرائرِ اجلوع.

 ىف مجلتني من تعبريك. "رائرج"ومفرد  – "غوائل"هات معنى -أ

 دلل عىل ذلك. وضوع؟كيف عالج اإلسالم الفقر كام فهمت من امل-ب

ح. يميل الكاتب إىل استخدام املحسنات البديعية من خالل الفقرة.-ج  وضّ

 استخرج من الفقرة صورة خيالية وبني نوعها ورس مجاهلا.-د

 فهمت من الفقرة ؟ما أمهية الصدقات والزكاة كام -

 

المطابع األمیریة

هـ

مطابع زمزم

ْ
َ
َ



2016 -2017اللغة العربية - ال�صف الثالث الثانوى -125-

 

                       الصف الثالث الثانوى         –اللغة العربية 
- ١٢٥ -

 بعد قراءتك للموضوع قراءة صامتة أجب عام يىل:-٤

 بني نوع املقال.-أ

 ما الفكر الرئيسة للموضوع؟-ب

 رتب فكر املوضوع حسب رؤيتك فعال.-ج

 استنتج خصائص املقال ثم أكمل الشكل التاىل:-د

 ............................................................................... الفكر

 ............................................................................... املعانى

 ............................................................................... التصوير

 ............................................................................... األسلوب

 ............................................................................... املوسيقا

 ............................................................................... العبارات

 ما أهم املضامني التى اشتمل عليها املقال ؟-٥

 أكمل الشكل التاىل:-٦

 التعليل مل يعجبنى ىف النص التعليل أعجبنى ىف النص

.................... .................... .................... .................... 

.................... .................... .................... .................... 

.................... .................... .................... .................... 

.................... .................... .................... .................... 

ا احللول.-٧  اكتب بحثًا عن أهم مشكلة ىف جمتمعك مقرتحً
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@7ñ‘€a@fib‘‡‹€@xáÏ∏@

Öb‘»€a@ÒbÓy@Âfl@pb0@@
 Öa˚œ@Üªc@pb‡»„IJH@

م بمدينة أسوان ألبـوين ١٨٨٩يونيو عام  ٢٨ولد العقاد ىف 

ى، فقـد كانَـت أمـه بالغـة  رفا بحبِّ العزلة وطول الصمت والتُّقَ عُ

بالنظافة حريصةٌ عليها. أما والده فقد  )١(الذكاء، وهى دءوبٌ ولوعٌ 

كــان عــىل رزانــة فيــه، يــؤد عملــه ىف جــد وذكــاء، وكــان أمــنيَ 

 املحفوظات بأسوان .

يلتقـى املـاىض السـحيق  -حيث نشأ العقـادُ  -وىف أسوان 

تلتقـى أحـدث صـور  -خاصة ىف الشـتاء  -باحلارض. ففى أسوان 

احلضارة احلديثة بآثار املاىض العريق، ال ىف املتاحف وحدها بـل ىف 

، كأن كـل شـىء االبيوت، فاحلياة هى احلياةُ والوس ئلُ هى الوسائلُ

اتني نشــأ يــثابــتٌ ىف مكانــه ومل يتحــرك إال الــزمن. وىف ملتقــى احل

العقاد، فتح عينه عىل الفتاة الباريسية والليد اإلنجليزية ثم املـرأة 

األسوانية املحجبة حتى ليعجز عىل املرء أن يعرف أمـه ىف الطريـق، 

وهو وإن مل يُعطِ هذا النقيض أمهية ىف طفولته إال أنه قـد ملسـه اآلن 

ومأل عليه إحساسه، فقد منحه بسـطة ىف األفـق كـام أعطـاه قابليـة 

 اس بسعة احلياة، وطبعه عىل االستعداد للتقابل وعدم اإلحساس بالتنافر.اإلحس

 

عرفت باهتماماتها الثقافية والعامة، ودعوتها الحماسـية لحماية اآلثار والتـراث (*) د. نعمات أحمـد فــؤاد  أديبة وكاتبة مصرية 
م)، كانـت رسـالتها عـن "النيـل فـى األدب المصـرى" وعرفـت ١٩٥٩م)، ونالت درجـة الـدكتوراه (١٩٤٨كلية اآلداب ( الوطنى. تخرجت فى

كبــار األدبــاء والمفكــرين ونالــت تشــجيعهم. مــن مؤلفاتهــا "أدب المــازنى" ، "أم كلثــوم وعصــر مــن الفــن" ، "الشخصــية اإلنســانية فــى أدب 
 ر" .العقاد" ، "فى بالدى الجميلة" ، "شخصية مص

 ) َوُلوع : شديدة التعلق .١(

 األهداف :

يتوقع من الطالب ىف هناية الـدرس أن 
ا عىل أن:  يكون قادرً

 * حيدد الفكر الرئيسة فيام استمع إليه

 العقاد*يتحدث عن نشأة 

 يتعرف نشأة العقاد وتارخيه .*

يرصد أثر البيئة عىل اإلنسان ممـثالً * 

 ىف أثر أسوان عىل العقاد .

 حيلل أسلوب العقاد ىف كتابته .* 

* يســــتنتج مــــواطن القــــدوة ىف 

قاد شخصيته  العِّ

 أمهية القراءة . * يكتب بحثًا عن

مطابع زمزمالمطابع األمیریة
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ـت نـة سـياحية بـل مشـتى عامليـا؛ فقـد غفضل مدينة أسوان عليه، فلام كانـت مدي )١(دَّ ومرة أخر يتب صَّ
يرتدد عليها باملكتبات ملنفعة السائحني، وهى بالطبع عامرةٌ بكتب اآلثار والتاريخ والقصص واملجالت. فكان العقاد 

بُّ منها ما وسعته الطاقة والرغبة، كام كان يندسُّ بني السائحني، ويتحدث إليهم ليمرن عىل الكالم باإلنجليزية،  عُ ويَ
بَته أيضا املجالسُ املختصة التى كان يدعى إليها؛ فقد كان بعـض األجانـب وقد ممـن يـزورون معـامل  مكن به من طِلْ

ـفْ  )٢(طلبة واملتقدمني، فتسنَّىاملدينة يدعون ناظر املدرسة وال األجانـب رجـاال  )٣(ةَ وللعقاد ىف حداثته أن جيـالس صَ
 ولكنه واجه املوقف واستفاد منه . -ذ بدء  بادئ -ونساء، والشك أن األمر هاله 

دفضل  -مدينة أثرية ومدينة عربية ومشتى عامليا  -إن فضل أسوان عليه  ْحَ ، وما هو بغافل عنه. يقول )٤(ال جيُ
ـ انت البلدة التى نشأت فيها بلدتىك"العقاد عن أسوان ىف مذكراته :  ئُ ىف مثـل أسوان بأقىص الصـعيد، يكـاد الناشِ

سنى أن يأو هبا إىل صومعة من صوامع الفكر يقلب فيها وجوه النظر ىف كل ما يسمعُ أو يبرصُ من الشئون العامـة، 
 . "جالء بغري تضليل أو هتويل فال تصلُ إلينا حتى تنكشف عىل

 

ثَر عنـه ىف بـاب  ؛كان العقاد ينظم الشعرَ وخيصه بالوصف والعاطفة - اأيضً  –وىف ذلك احلني  ـؤْ ومنْ ثـمَّ مل يُ
 املقالة غري القليل من موضوعات النقدِ االجتامعى أو موضوعات املقالةِ : الوصفية أو العاطفية .

إذ إن الوظائف احلكومية التى توالها كان رسعانَ ما يضيقُ هبـا.  ؛وقد عاش العقادُ بسنّ قلمه ومن سنِّ قلمه
قلم السكرتارية  م التى عمل فيها بديوان األوقاف مل يكن راضيًا كل الرضا مع أن١٩١٤م و١٩١٢وىف الفرتة ما بني 
بَـة "ديـوان األوقـاف"كان مزجيا من الصـحافة والوظيفـة. وكـان من ذلك الديوان  قْ األدبـاءَ  جيمـع) ٥(ىف تلـك احلِ

 "أمحـد الكاشـف"و   صـاحب جملـة األزهـر "أمحـد األزهـر املـويلحى"والشعراء من شيوخ وشبان، كـان فيـه 
فـاتح ، مـا إنْ وإخـوان هـذا الطـراز. ومـع هـذا "مل اجلنيحس"و "عبد العزيز البرش"و "عبد احلليم املرص"و
عىل أنه مل يلبث أن  ،حتى سارع إىل القبول "املؤيد"العقاد ىف اإلرشاف عىل صفحة األدب بصحيفة  "حافظ عوض"

  القراءة والتأليف.ىلاستقالة رابحة؛ فقد خال بعدها إ استقال لسمةٍ من سامت الكرامة ىف نظره وتقديره. وكانت

 

 ) يتبدَّى : يظهر .١(
 ) تسنَّى: تهيأ وتيسر.٢(
 ) الصفوة من كل شىء : َصْفُوة يستوى فيه المذكر والمؤنث وغيرهما، وهو الصديق المختار .٣(
 ) ُيْجَحد : ُيْنَكر .٤(
 ) الِحْقَبة : المدة ال وقت لها جمعها ِحَقب وُحُقوب .٥(
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ـ ا؛ وحياة العقادِ سلسلة طويلة من الكفاح .. الكفاح بكل ألوانه .. الكفاح : األدبى والسياسـى واملـاد أيضً
، وينفـذ فقد صارع  الرجلُ الزمنَ واألحداثَ والسلطاتِ ىف عهود شتى، حتى استطاع أن يزحزحَ كلَّ القو املعرقلةِ

الةإىل مكانه الطبيعى ىف احلياة. كان يقىض الليل يقرأ عىل ذُ  مصباح، ويقىض النهار عىل وجبـة واحـدة مـن اخلبـز  )١(بَ
 واجلبن، أو من اخلبز والفول ....

بهُ ىف أعقاب ا له، ولكنهم مل ينالوا منه شيئا، غري أهنم  )٢(ئةاملاملِ  ملية األوىل االستعامرُ والسلطاتحلرب العاوتعقَّ
ا وعرف مرارة ا ،حتى أودعته السجنَ  أخرجوه من بلده أسوان، واضطهدته امللكيةُ  جلـبن واجلحـود، فعـاش منفـردً

ا بشخصه الفرد ... غريَ ا بنفسمعتدّ  بمن يعيبون عليه التفرد أو العزلة أو االعتداد، خال لآلداب والعلم  )٣(بِهٍ آه، كثريً
ت حياتُه عىل القراءة غنى لصاحبه وكفاء ... وقد انتظم ، وعاش بني كتبه ال يملّ صحبتها وال متلّه، كالمهاهلامخملصا 

ا أن يستزيد وإما أن يزيد ... رفيقه كتابٌ هو قارئه أو هو كاتبه، فليس غريه عـىل احلـالني صـاحب  والكتابة، وهو إِمَّ
 . )٤(دينوخَ 

ة لَعَ ـا، و )٧(طـعاإلنسانية عىل اختالف ألواهنا. هيُ ) ٦(لُوع باملعرفةِ وَ  )٥(وللعقاد نفس طُ من هـوإليهـا مـن مظاهنّ
وا طريقهم ىف احلياة بسـالح الفطـرة واملوهبـة األصـيلة، التـى  بَّوا أنفسهم، وشقّ ها يَ أولئك العصاميني الذين رَ زيـدُ

ا ومَ   . اءً ضَ الصقلُ والتجربةُ والطموحُ تألقً

ثِر من كتَّاهبَـا ابـنَ املقفـع، وصـاحب األغـانى، ومـن  ؤْ ا ىف العربية، وهو يُ وقد قرأ العقادُ أمهات الكتبِ مجيعً
رُ فنون املعرفة عند العقاد بالرتيب هى :  الشعراء بالطبع ابن الرومى. وآثَ

نقد ودراسة. والبحـث فـيام وراء الطبيعـة، والعلـوم، وهـو جييـد مـن  الشعرُ عربيا وأجنبيا وما يتعلق به من
تَرشُّ  اإلنجليزية إجادة تامة، وذلك -غري العربية  -اللغات به هلا، وإنه ليستعنيُ هبا عـىل من طول قراءته لإلنجليزية وَ

 ما الفرنسية فهو يعرفها ملاما. بقدر ما هو مشرتك بينهام وبني اإلنجليزية، أامفهم اإليطالية واإلسبانية، اللتني يفهمه

قالتـه أن أفكارهـا مرتبـة إزاء م  املقدماتِ والنتائج، حتى لـتحسُّ وأسلوبُ العقادِ أسلوبٌ منطقىٌّ يعتمد عىل
يتميز فيه البدء واخلتام قبل أن خيط فيها حرفا. وهو أسلوبٌ علمى ما مل تغلب عليه طبيعة املوضوع إن كان أدبا  ترتيبًا

 : الفتيلة التى توقد، وجمها ُذَبال .) ُذَبَالة ١(
 ) الممالئة : المعاونة .٢(
 ) آبٍه : مهتم .٣(
 ) خدين : صديق ، والجمع ُخدناء .٤(
 ) طلعة : طموح .٥(

ولوع بالمعرفة: شديد التعلق بها(٦)

 ) يهطع : يسرع .٧(
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، وهو )١(ألسلوبه من الطابع العلمى إال أنه يميلُ إىل اإليقاع وهناية الفواصل ىف غري حشو أو فضول خالصا. ومع ما
ىف  -عـىل حـد تعبـريه  -يؤثر املعنى عىل اللفظ، وإن كان يستهويه السجعُ أحيانا ىف موضوعات التهكم كـام خيتـاره 

فـإن السـجع ينبِّـه الـذهنَ إىل املعـانى ىف هـذه "املوضوعات الوجدانية وما إليها ممـا يلحـق بـاألغراض الشـعرية : 
عُ  األغراض ويزيدها جالء وتوكيدا، كأنه اللحنُ الذ يضيف إىل الكلامت ومعانيهاقوةً ليست للكـالم الـذ يُسـمَ

ْنِ "بغري تلحني،  نايتها عىل األدباء، فقد ظلّ الصحافة عىل العقا ومل جتَ ـهأسلوبُ العقاد لـه طابَ  د جِ :  الـذ ال يتغـري عُ
، وهذا صد لفرديته واعتزازه بذاته حتى لتغلب شخصيته فال تطغـى )٣(والتمحيص )٢(طابعُ الدراسة واالستقصاء

.عليها شخصية أخر 

@ÚçaâÜ€a@

األديـب العمـالق املفكـر وأجادت الدكتورة نعامت أمحد فؤاد ىف عرض بعض اللمحات املضيئة مـن حيـاة 
حتـى  ،الذ تربت ىف ثراه وعشقت مياهه وأراضيه الكاتبـة نعـامت فـؤاد ،العقاد ابن نيل مرص اخلالد حممود عباس

ىف وقت أدرك فيه املواطن املرصـ احلقيقـة  "األدب املرص يفالنيل  "حرصت عىل تسجيل بحثها للدكتوراه حول
 ."هبة النيل"ىف مقولته بأن مرص  "هريودوت"التارخيية الباهرة التى سطرها املؤرخ اليونانى القديم 

وقد أصاب املؤرخ وأصابت الكاتبة كبد احلقيقة حول منزلة النهر اخلالد ىف تأسيس حضارة البرشية كلها منذ 
هبط االنسان القديم من اهلضبة إىل الواد ليزرع األرض وحيصد الثامر ويتغنى بالنيل ىف مواسم احلصاد، وليحرص 

دراكا منه لقيمتها باعتبارها هبة السامء إىل األرض املباركة إاملرص القديم عىل صفاء مياه النيل فال يلوثها والهيدرها 
 بزرعها ورضعها.

عىل أرض نيل مرص الطيبة السخية وىف جنوب وادهيا األخرض كانت نشأة الكاتب العصامى النابغ الذ علَّم 
 نفسه الفكر والفلسفة واألدب والتاريخ واألديان واللغات األجنبية.

ا أبيا شاخما مـن أرض أسـوانبني جيل عاملقة الفكر  ، حاملـة حضـارة والفن واألدب ظهر صوت العقاد قويً
فكان العقـاد  ،نسانية بآثارها التارخيية وأجوائها الشتوية الدافئة وسائحيها من كل أقطار الدنيا وخرضهتا الساحرةاإل

هنام بـالقراءة واالطـالع حريصـا عـىل ابن هذه البيئة السخية بعطائها املتدفق إىل جانب أرسته الصغرية التى نشأ فيها 

 ) فضول : زيادة .١(
 ) االستقصاء : بلوغ أقصى الشىء .٢(
 االختبار والتنقية .) التمحيص : ٣(
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دبيـة إىل جانـب قراءاتـه ىف التـاريخ والفلسـفة والعلـوم اللغويـة و األعامل العقل، قارئا للعلوم الدينيـة وإاملعرفة و
 سلوبه املتميز.حتى تفرد بموسوعيته الفذة إىل جانب أ ،التطبيقية

ايث أخذ كشف العقاد عن خالصة نظريته ىف الشعر ىف كتاب (الديوان) ح ا مـن مدرسـة اإل موقفً حيـاء حـادً
 التى أسسها البارود ونامها ورعاها شوقى وحافظ.

، )عبقريـة عمـر(، و)عبقريـة الصـديق(ىف تأليف عبقرياته منذ كتب (عبقرية حممـد) ثـم  وجتىل إبداع العقاد
قـدرة جتلـت و ،ومتيزهاسرية لكل شخصية من منظور تفردها ، فكان صاحب منهج جديد ىف رسد )عبقرية خالد(و

 ."مفتاح الشخصية"عن طريق ماأسامه  يف النفاذ عرب دخائل شخصياته العقاد

هكذا مجع هنر النيل اخلالد بعبقرية مكانه وواديه بني نبوغ العقاد وتفوق كاتبة املقال عىل نفسها فيام رسدته من 
ملامه باملتناقضات بني التقاليد املحلية الوطنية إو ،سلوبهأملحات حياته اهلادئة وقصة كفاحه ومتيزه وحتليل شخصيته و

صيل (أسـوان)، فكـان مـن ن السائحات النازحات إىل بلده األنجليزية ممن الفتاة الباريسية والليد اإل وبني مارآه
نـب إىل جا ،حسن حظه أن يولد ىف هذه املدينة السياحية الرائعة بام هيأته له من جمالسة صفوة األجانب وأبناء الوطن

التى جعلت منه مبدعا وناقدا فذا وقاصا متميزا وصـحفيا  ،مافرضه عىل نفسه من قراءات وكتابات ىف صومعة فكره
 أهـمحتى يذكرنا باجلاحظ املوسوعى الـذ تـرك لنـا  ،مناضال يأبى االستسالم ملهام الوظيفة الرسمية بكل قيودها

ورسائل اجلـاحظ وغريهـا مـن  ،(البيان و التبيني) الء) ــ املؤلفات ىف األدب العربى مثل كتاب( احليوان)ــ ( البخ
 مؤلفاته الرائعة.

هكذا عاش العقاد بني الكتاب والكتابة، بني القراءة واالطالع املوسوعى، بني االستعداد الفطر الكتسـاب 
زية والفرنسية إىل جانـب نجليجنبية من اإلإملامه باللغات األاملعارف وبني استدعاء جتاربه املتنوعة الثرية مع درايته و

 .سبانيةبعض معرفته باإليطالية واإل

الـتمكن اللغـو والـوعى الكتابـة كاشـفا عـن قـوة الشخصـية و وقياسا عىل تفرده ومتيزه جـاء أسـلوبه ىف
عىل االستقراء واالستقصـاء  ضار، فكان منطقى التفكري، فلسفي الرؤية، علمى النزعة، دقيق األسلوب، يتكئاحل

ل دوره  ؛واالستنتاج واملقدمات والنتائج ليصل إىل عقل قرائه ومتلقيه قبل الوصول إىل وجداهنم، ومع هذا كله سجَّ
ا اليشق له غبار ، فكان عقادنا ملء السمع والبرص حتى مأل الدنيا وشغل الناس بشخصه وفكره وفنـه  ا وشاعرً ناقدً

 رن الرابع اهلجر وقبله اجلاحظ املوسوعى ىف القرن الثالث اهلجر.كام كان املتنبى ىف الق

@
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 هذا النص مقال أديب يوضح جوانب شخصية من شخصيات الفكر واألدب يف العرص احلديث.

تتميز لغة املقال بالوضوح، والسالسة والدقة يف اختيار األلفاظ املعربة عن طبيعة الشخصية املتحدث عنهـا، 
 من شخصية الكاتبة: عمق الرؤية وسعة الثقافة والقدرة عىل التحليل والتعليل، ودقة املالحظة.كام تعكس 

منحه بسطة  –كأن كل يشء ثابت يف مكانه  –باملقال: يلتقي املايض السحيق باحلارض ومن الصور التي وردت 
 يعب منها ما وسعته الطاقة. –يف األفق 

ح جوانـب بعرض نشأة العقاد ثم أثر أسوان عليه، ثـم انتقـل إىل توضـيحتقق التكوين الفني للمقال فقد بدأ 
لوب العقاد الذي عرف به أي إن املقال لـه: مقدمـة وموضـوع وخامتـة انتقـل بينهـا يف شخصيته ثم ختم بطبيعة أس

ا عىل التحليل والعرض والتعليل. ومل يقف عند جمرد رصد جوانب الشخصية وسريهتا.  سالسة معتمدً

ا يمثل هذا ا ملقال مدرسة املجددين حيث يتميز برشاقة اللفظ والبعد عن التكلف واحلشو واإلسـهاب قاصـدً
 إىل كشف أبعاد الشخصية وجوانب متيزها واألسباب املنطقية، وحتليل جوانبها.

 

@ 
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 اقرأ الفقرة التالية ثم أجب :.٤

كانت البلدة التى نشأت فيها بلدتى أسوان بأقىص الصعيد يكاد الناشئ ىف مثل سنى أن يأو هبا إىل صـومعة مـن " 

 . "صوامع الفكر، يقلِّب وجوه النظر ىف كل ما يسمع أو يبرص من الشئون

 ختري اإلجابة الصحيحة ملا يأتى مما بني القوسني :-أ

 ئات) .الناش -النواشئ  -مجع (الناشىء) : (النشء 

 البصرية) . -البرص  -مفرد (البصائر) : (البارصة 

) : (تضليل) لَّلَ  -لَّ ضَ ماىض  أضل) . -ضَ

 تلقى الفقرة الضوء عىل منهج العقاد ىف دراسة قضايا الفكر والسياسة واالجتامع. بني ذلك .-ب

 أكمل العبارات اآلتية :-ج

 جاءت كلمة (يكاد) لتدل عىل ..........•

 (يقلِّب وجوه النظر) .......املقصود من •

 واستعمل الفعل مضارع للداللة ......•

 دّ اجلميل، وضح ذلك.بِرَ ِالعقاد، ومل يضنّ العقاد عليها  كان ألسوان فضل عىل-د

 ناقش العبارة . .تقان اللغة العربية واللغات األجنبية وحب القراءة أثر بالغ ىف ثقافة العقاد وأدبهكان إل.٥

ة ..."دأ بقول الكاتبة : خلّص اجلزء الذ يب.٦ لَعَ فـيام  ".. وبني اإلنجليزية "وينتهى بقوهلا:  "وللعقاد نفس طُ

 ال يزيد عىل أربعة أسطر .

كلمة عن كتاب من كتب العقاد، واعرضه عـىل معلمـك وزمالئـك مراعيًـا  ٤٠٠٠اكتب بحثًا ال يقل عن .٧

 قواعد البحث العلمي 

ا بام درسته يف هذا املقالاكتب عن أحد معلميك أو أحد العلامء املرص.٨  يني البارزين مقاالً وصفيًا مستفيدً
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@  
ذلك أن القصـة بمعناهـا  ؛: الرواية نوع خاص من القصةتعريفها

هبا شخصيات من البرش أو غري العام تعنى حكاية حدث أو أحداث يقوم 

غـري معلـومني، كـام أهنـا  ا، سواء تعني فيها الزمان واملكان أو كانـالبرش

 ليست مقيدة بنوع خاص من اللغة.
ومع تغريات طـرأت عـىل العنـارص السـابقة التـى تتكـون منهـا 
ـها نقـاد األدب  القصة، بأن أصبحت مجيعها حتاكى الواقـع املعـيش خصّ

وشـاع هـذا االسـم علـامً  "novelالرواية"ومؤرخوه ىف انجلرتا باسم 
األخري من القرن الثـامن عرشـ. واملقصـود بمحاكـاة  النصفعليها منذ 

الواقع أن األحداث أصبحت من قبيل ما جير عىل أرض الواقع املعيش 
الـذين يعيشـون  البشرحتى وإن كانت متخيلة، وأن األشخاص من طينة 

ــا، وليســوا كائنــات خرافيــة ال عالقــة هلــا بــدنيا الواقــع، وهــؤالء  بينن
ددة من بيئة اجتامعية معروفـة كمدينـة األشخاص يتحركون ىف أماكن حم

يف، واألحداث تقع القاهرة مثال أوحىٍّ من أحيائها، أو قرية من قر الر
معروفة أو بذكر أزمنة  ةعليه من خالل أحداث تارخيي دلُ ىف زمن معلوم يَ 

ا فإن التغري الذ أصاب اللغة يتمثل يف أهنا أصبحت  معينة كالعام أو الشهر أو حتى اليوم ىف تضاعيف الرسد. وأخريً
 من قبيل ما يتخاطب به الناس ىف احلياة اليومية. يضاف إىل ذلك أن تكون ذات حجـم كبـري نسـبيا، ال يقـل ىف رأ

 ثالثني ألف كلمة. أما حدها األقىص فال هناية له. عنبعض النقاد 
العرشين، ومـن الروايـات الرائـدة ومل تظهر الرواية بمعناها الفنى السابق ىف أدبنا العربى إال ىف أوائل القرن 

، وحظـى هـذا الفـن ١٩١٣) التى صدرت سنة ١٩٥٦ – ١٨٨٨دكتور حممد حسني هيكل باشا (لل "زينب"رواية 
ل عـىل ) ذروة اإلبـداع فيـه حتـى حصـ٢٠٠٦ – ١٩١١بإقبال عدد كبري من الكتاب عليه، وبلغ به نجيب حمفوظ (

قرص الشوق  –الثالثية بأجزائها الثالثة. (بني القرصين  أعاملهأشهر  ، ومن١٩٨٨ب عام ادجائزة نوبل العاملية ىف اآل
 السكرية). –
 

 

 األهداف :

ىف هناية هذا الـدرس يتوقـع أن 

ا عىل أن:  يكون الطالب قادرً

 يتعرف مفهوم الرواية.* 

 يتحدث عـن نشـأة الروايـة *
 ىف األدب العربى ممثالً.

الرائـدة  حيدد أهم الروايات* 
 .ىف األدب العربى

 * 
 .الروايات الرائدةمن 
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إذا كانت الرواية شكالً فنيًا من أشكال القصة بعامـة، كـام قـدمنا 

يـدل  منها يتميز بقرصه كـام آخرمن قبل، فإن القصة القصرية شكل فنى 

مرونـة إىل حـد كبـري؛ فمـن  فيهـاهذه  عىل ذلك اسمها؛ ومسألة القرص

حيث زمن القراءة قد تقرأ ىف زمن يصل ىف حده األدنى إىل بضع دقائق، 

وقد يتضاعف فيبلغ الساعتني؛ ومن حيث احلجم قد تكون ىف أقـل مـن 

ألفـا. فـإذا زادت  ىف حني يصل حدها األقىص إىل اثنى عرش ألف كلمة

 عىل ذلك حتى ثالثني ألفا عدت رواية قصرية.

فإن الفـارق احلاسـم  حظة هذا العنرص أ عنرص القِرصِ الومع م

بينها وبني الرواية يرجع إىل طبيعة البناء الفنـى لكـل مـنهام الـذ يـؤثر 

بدوره عىل الشكل املكتوب الذ تظهر فيه كلتامها؛ فالرواية تقدم حيـاة 

كاملة لشخصية واحدة أو عدة حيوات لشخوص متعددين، وهى حيـاة 

قـد تتـواز أو تتقـاطع مـع شخصـيات أخـر أو حيوات تتشابك، و

تضمها الرواية، ويمتد هبا الزمن مجيعا فيصل إىل عدة أعوام، كام تتعدد األماكن التى تتحرك فيها، وتتصف لغة الرسد 

قد يتابع بعـض الشخصـيات أو بعـض األشـياء أو   –ام به من أجل حماكاة الواقع واإلهي - فيها باإلسهاب فالكاتب

ها وصفا شامال دقيقا، إىل حد يبلغ حد اإلمالل أحيانا؛ وهلذا يمكن حذف بعض املشـاهد أو املقـاطع املناظر، ويصف

 احلوارية دون أن خيتل بناء العمل الروائى، أو يتأثر عىل نحو ملحوظ.

ا لقصة طويلة كام قد يتوهم بعض القراء، وإنام هى عمـل فنـى يتميـز  أما القصة القصرية فهى ليست اختصارً

البناء، وهى هلذا تكون حمدودة الشخصيات قليلة األحداث، قصرية املد الزمنى غالبًا، والتعبري فيها ىف غاية  بإحكام

ا من أبرز كتاهبا وهد، وكل عبارة هلا داللتها، حتى إاإلجياز فكل وصف مقصو إدجـار "و الكاتب األمريكى ن واحدً

 األهداف :

يتوقع ىف هناية الدرس أن يكون 

ا عىل أن:  الطالب قادرً

حيــــدد مفهــــوم القصــــة * 

 القصرية.

يســتنتج العنــارص الفنيــة * 

 للقصة القصرية.

يتحدث عـن نشـأة القصـة * 

القصرية ىف األدب العربـى 

 وأهم روادها.

يوازن بني الروايـة والقصـة * 

 القصرية

2018 - 2017



اللغة العربية - ال�صف الثالث الثانوى -136-

 

- ١٣٦ - الصف الثالث الثانوى –اللغة العربية  

يتأثر بناؤهـا، وقـد يكـون  لمة من القصة القصرية دون أنأنه ال يمكن حذف مجلة أو عبارة بل ك إىلذهب  "أالن بو

 ال تنفى األصل. ذلك من قبيل املبالغة واحلرص عىل إحكام البناء، لكنها مبالغة

عىل أن هذا الرتكيز ىف الوصف واإلجياز ىف العبارة يتسق مع ما هتدف إليـه القصـة القصـرية، فغايتهـا الفنيـة 

افكرة، أو مغز أو انطباع خاص، لكنه بدالً من أن يقدم  تتمثل ىف املتلقىتوصيل رسالة إىل  بصورة تقريريـة  منها أيّ

مبارشة يعزف عنها القارئ أو ال يوليها اهتاممه، جيسده ىف حكاية قصصية حتاكى واقـع احليـاة فتجذبـه إىل متابعتهـا، 

 والتأمل فيها، والتفكري فيام توحى به.

 من أشكال القصة خالل العقد الثانى من القرن العرشين. وقد عرف األدب العربى هذا الشكل الفنى

نَتُها اجلديدة"ومن األعامل الرائدة ىف هذا املجال قصة   للكاتب املهجر اللبنانى ميخائيل نعيمة. "سَ

ملحمد تيمور التى كتبها  "ىف القطار"، وقصة "كان ما كان"ىف جمموعته التى عنواهنا  ١٩١٤وقد ظهرت سنة 

 ."ما تراه العيون"رت ىف العام نفسه ضمن جمموعته وظه ١٩١٧سنة 

من الكتاب ىف مرص من أمثال شحاته عبيد، وعيسى عبيد، وطاهر الشـني  آخروىف إثر هذا الكاتب مىض نفر 

عدد من الكتاب ىف األجيـال الالحقـة، وعـىل رأسـهم نجيـب حمفـوظ ويوسـف إدريـس  يأيدثم أخذ يتطور عىل 

 براهيم، وهباء طاهر وغريهم.ويوسف الشارونى وصنع اهللا إ
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 القصة القصرية؟ –ما العنارص الفنية لكل من: الرواية -١

 ما املقصود بمحاكاة الواقع ىف الرواية؟-٢

 .حتدث بإجياز عن األحداث واللغة ىف الرواية-٣

 متى ظهرت الرواية ىف أدبنا العربى؟-٤

 . األدب العربىذكر أهم رواد الرواية والقصة القصرية ىف ا-٥

 وازن بني الرواية والقصة القصرية.-٦

ا ألهم عنارصها الفنية اللدكتور هيكل، و "زينب"بحث ىف الشبكة الدولية للمعلومات عن رواية ا-٧ كتب ملخصً

 عرضها عىل معلمك وزمالئك مبديا رأيك فيها.او
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c@·ÓÁaäigÊ˝ï@@

 زمان

ا للعيان.  كان النهر مكشوفً

  وزمان

كان أهاىل إمبابة يقضون سهراهتم طوال شهر رمضان عىل 

 طول شاطئه املمتد.

يغادرون احلوار وهم حيملون احلرص واألوانى، األوالد 

يلعبون، وهم يتسامرون ويرشبون الشا، وجيمعـون حـوائجهم 

 ساعة السحور ويعودون.

منصور املسيحى جتاورنا سواء ىف البيـت كانت عائلة العم 

أو ىف قعدة الشاطئ، وكانوا يسـامهون ىف القـروش القليلـة التـى 

جيمعها األوالد من أجل تزيني احلارة وال يفطرون إال مع األذان، 

وكنا نتبادل ألواح الصاج التى نرص عليها الكعك والبسـكويت 

حتى الصباح حيث يعود كل منـا بألواحـه، ونتبـادل الزيـارة يـوم والغريبة، ونتبادل محلها إىل الفرن القريب، ونظل 

 العيد.

ا بذاكرتى، وذاكرة أبناء جيىل من أهاىل املنطقة صورة انتظارنا مدفع اإلفطـار  من أكثر صور تلك األيام التصاقً

 عىل شاطئ النهر.

 ) هــو واحــد مــن كتــاب جيــل الســتينات فــى مصــر ، ولــد بقريــة شبشــير الحصــة التابعــة لمركــز طنطــا  م)٢٠١٢ –م ١٩٣٥إبــراهيم أصــالن– 
  ،أمــا رواياتــه فهــى : (مالــك الحــزين اء ، وورديــة ليــل ،ســبمحافظــة الغربيــة ، ونشــأ وتربــى فــى القــاهرة ، ومــن أشــهر أعمالــه القصصــية بحيــرة الم

 م.٢٠٠٥يس الدولية عام م ، وجائزة كفاف٢٠٠٣ى اآلداب عام عصافير الجنة ، حجرتان وصالة ،  حصل على جائزة الدولة التقديرية ف
 

 األهداف :

الطالـب يتوقع ىف هنايـة الـدرس أن يكـون 
ا عىل أن:  قادرً

يفهم الدالالت غري املبارشة التى يوحى * 

 هبا النص.
 يميز اخلصائص األسلوبية للمتحدث.* 
ــىل *  ــة ع ــا قيمي ــدر أحكامً  تصــرفات يص

 ىف قصة مسموعة. إحد الشخصيات
 يوازن بني اآلراء بطريقة موضوعية.* 
ا بيانية ىف حديثه.*   يستخدم صورً
 من نصوص معلال.يبد رأيه فيام يقرأ * 
 يقرتح أكثر من عنوان للنص.* 
 يثر املقروء بفكر ابتكارية.* 
 يستنتج مضامني العمل األدبى.* 
 يوضح سامت القصة القصرية.* 
 يلخص مقاال أو مرسحية أو قصة.* 
يكتب مسودة ملوضوع ما مراعيًا قواعد * 

 .الكتابة
يتواصــــل مــــع آليــــات احلكومــــة * 

 اإللكرتونية.
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 كنا نتجمع عرشات األوالد عىل احلافة.

كوبر إمبابة الكبري، وداخل هـذه االنحنـاءة كـان مـدفع رمضـان وكان الشاطئ املمتد ينتهى بانحناءة حتت 

لذلك مل نكن ننظر إىل هناك ، بل كانت عيوننا مصوبة ىف ترقب عرب النهـر، إىل مبنـى شـبه  ،الرابض ال يبني منه شىء

 خمتف وراء األشجار، هناك ىف حى الزمالك.

ا  واملاء مثقال بطميه الفوار. )١(ويكون النهر طافحً

 .والبلح األمحر طلع الدنيا صيفً وتكون ا

 وتظل عيوننا معلقة بذلك املبنى شبه املختفى.

 فجأة تضاء نوافذه النحيلة املتباعدة عرب الفروع واألغصان.

ا، ىف غناء موقع:  حينئذ هنلل مجيعً

 "... الكنيسة نورت )٢(الكنيسة نورت"

 عند انحناءة النهر طلقة قوية هلا صد. )٣(الرابضومع ذلك النور املحمر ىف النوافذ والغناء، يطلق املدفع 

 حينئذ نميل بأجسادنا إىل هناك، ونر دخاهنا الكثيف األبيض وهو يغادر خمبأه.

ا عىل سطح املاء.  ويروح يرسح كثيفً

التى كان يمكن  والصديق إدوار اخلراط اتصل يقول: كل سنة وأنت طيب، وأنا سألته عن اسم تلك الكنيسة

 وهو قال إن الزمالك حيث يقيم، ال يوجد هبا إال كنيسة العذراء باملرعشىل. ،زمان إمبابةرؤيتها من 

 قلت مل أعد أراها، قال ، ربام أن املبانى حجبتها.

 طافًحا :  ممتلًئا (١)
 أضاءت –نورت  )٢(
 المقيم –الرابض ) ٣(
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 الدراسة 
ىف حلن وطنى شجى رفيع املستو، عميق الداللة، عربَّ الكاتب املرص األصيل إبراهيم أصالن عـن عراقـة 

 من رشكاء األرض واللغة والفكر واحلوار والرؤ واملستقبل واألمل. ،أبناء مرصالوحدة الوطنية بني 

وىف سيمفونية عذبة التوقيع وبريشة مصور فنان استطاع الكاتب رصد (احلالـة الوطنيـة) التـى تـداخل فيهـا 

 حيث هينئ املسيحيون أشـقاءهم املسـلمني ؛النسيج اإلسالمى املسيحى بصورة رائعة مع قدوم شهر رمضان املبارك

 دوار اخلراط مع الكاتب إبراهيم أصالن.بقدوم الشهر الفضيل عىل طريقة إ

ارتسمت أبعاد اللوحة القصصية التى ركز فيهـا الكاتـب  ،ومن خالل مرصية ابن البلد وقدرته عىل التصوير

ة احلوار، ومحـل احلرصـ واألوانـى ولعـب األوالد، عدسته الفنية عىل أهاىل إمبابة وشواطئ النيل املمتدة، ومغادر

 وساعات السمر ورشب الشا، ومجع احلوائج ساعة السحور ثم العودة إىل البيوت.

يأتى تكثيف موازٍ لنفس الصور من خالل  ،ىف مقابل هذا الكم احلركى من مشاهد الفرحة بقدوم شهر الصيام

 ؛يت أو جلسة الشاطئ وما يصحب هذا كله من مفـردات احلـدثبحكم اجلوار ىف الب ،عائلة العم منصور املسيحى

وإرصارهـم  ،من إسهام اإلخوة املسيحيني شبابا وأطفاال ىف تزيني احلارة واملشاركة بقروشهم ىف رشاء أدوات الزينـة

الفرن عىل اإلفطار مع األذان وتبادل ألواح الصاج التى يرص عليها الكعك والبسكويت والغريبة، وتبادل محلها إىل 

ا ينتظرون حتى الصباح ليعود كل منهم بألواحه ثم يبدأ تبادل الزيارة  ،القريب، ليظل الصبية مسلمني ومسيحيني معً

 يوم العيد.

هذه املشاهد الرقيقة بكل عذوبتها ال تكاد تفارق ذاكرة الكاتب وذاكرة أبنـاء جيلـه ورفـاق دربـه مـن أهـاىل 

يداعب خميلة الكاتـب عـرب  –بدوره  –ر عىل شاطئ النهر اخلالد الذ راح خاصة حلظة انتظار مدفع اإلفطا ،املنطقة

الشاطئ املمتد بانحناءته حتت كوبر إمبابة الكبري، وداخل االنحناءة كان مدفع رمضان ال يظهـر منـه شـىء، ولـذا 

ضاء نوافـذه النحيلـة حيث ت ؛كانت أنظار الصبِّية تتجه إىل النهر واملبنى شبه املختفى وراء األشجار ىف حى الزمالك

ومع نور  ،"الكنيسة نورت ... الكنيسة نورت"املتباعدة عرب الفروع واألغصان ليتهلل اجلميع ىف غناء مجاعى موقَّع : 

ا عىل سطح املاء.  الكنيسة ينطلق مدفع اإلفطار وينطلق دخانه الكثيف األبيض ويروح ويرسح كثيفً
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وهـو  ،من خالل سؤاله صديقه الكاتب الكبري إدوار اخلـراط وهنا حيلل الكاتب مجاليات الرؤية والذكريات

وهنـا يعقـد  ،فيجيبه بأهنا كنيسة العـذراء باملرعشـىل بالزمالـك ،عن تلك الكنيسة ،هينئه بقدوم شهر رمضان املبارك

وقد حجبـت الكاتب املفارقة بني ذلك املاىض النبيل وبني زحام الواقع املزدحم باملبانى الضخمة املرتفعة التى يراها 

 هذا املشهد العظيم.

التى رضب  ،هكذا ركز الكاتب سطور قصته التى مجع من خالهلا فكرة املشرتك اإلنسانى بني األديان الساموية

فيها املرصيون بسهم وافر منذ جمىء الفتح اإلسالمى ملرص عىل يد عمرو بن العاص ىف عهد اخلليفة الفاروق عمر بن 

ن  ،حيث جاء بجيش قوامه ستة آالف جند –رىض اهللا عنه  –اخلطاب  ا للوالية اجلديدة التى أمَّ وبنى الفسطاط مقرً

أهلها من اإلخوة املسيحيني الذين أدركوا سامحة اإلسالم ووسطية املسلمني بام نرشوه مـن روح األخـوة واملسـاواة 

إلسـكندرية ليتجـاوز اثنـى والتصالح والسالم، وإذا بجيش عمرو يتضاعف عدده خالل مساره من الفسـطاط إىل ا

 ممن أسلموا معه وشاركوه رحلته املباركة. ألف جنديعرش 

ا متداخال بني مسلميها ومسيحييها ا ذكـر ،وعاشت مرص نسيجً (العهـدة العمريـة) التـى  وكأهنا حتيى مرارً

اهتم ال يـؤذ ألن يقيموا شعائرهم وعباداهتم وحيـافظوا عـىل ثـوابتهم ومقدسـ ،منحها عمر بن اخلطاب ألهل إيليا

ع ىف دينه ومعتقده.  منهم أحد وال يروَّ

بقيادة  ١٩١٩وعاشت مرص هبالهلا وصليبها ىف تكامل وطنى رصني تطالب باحلرية واالستقالل خالل ثورة 

حوهلـا قصـته  ليسـرد ،سعد زغلول ، واستمر الرباط الوطنى بني أبنائها بنفس القـوة التـى الـتقط خيوطهـا الكاتـب

 ؛ذ فيها بؤرة رؤيته من فكرة وحدة الشعب املرص الذ ال يعـرف التفرقـة بـني مسـلم ومسـيحىالقصرية التى اخت

منذ هبط اإلنسان  البشرىحيث يعيش اجلميع عىل ضفاف هنر النيل اخلالد وعىل أرض مرص املعطاءة منذ فجر التاريخ 

 من اهلضبة إىل الواد ليزرع األرض وحيصد الثامر.

 -مسلامت ومسـيحيات –امر ىف حب مرص من خالل الناشئة من الصبية والبنات تتجانس كل األجيال واألع

فالكل يشارك ىف تزيني احلارة وانتظار األذان واإلفطار والكعك والبسكويت .. يتجمع العرشات عـىل حافـة النهـر 

بلح األمحـر وتتجه كل األنظار إىل مصدر الضوء اخلافت، وهنا حيدد الكاتب زمن قصته ىف أشهر الصيف وظهور الـ

ار.  وتدفق هنر النيل بمياهه الغزيرة وتدفع مياهه بطميه الفوَّ

2018 - 2017



اللغة العربية - ال�صف الثالث الثانوى -142-

 

- ١٤٢ - الصف الثالث الثانوى –اللغة العربية  

وما يصـدر عنـه مـن  ،السارد ىف وصف النور املحمر ىف النوافذ حلظة انطالق مدفع اإلفطار كام يدقق القاص

ا عىل صفحة مياه النهر العظيم. ان أبيض كثيف واملدفع يغادر خمبأهدخ  .. والدخان يرسح كثيفً

ينسى الكاتب أن يقارن بني األجيال من خالل شخصه وصديقه إدوار اخلراط، وكالمها خبـري بطقـوس وال 

دينه عارف بعباداته وشعائره: أصالن عليم بشهر رمضان والصوم واألذان واإلفطار، واخلراط عليم بأسامء الكنائس 

ى ىف املناسـبات لكـل األشـقاء ىف الـوطن ومواقعها، ومها يتبادالن املعرفة بني سؤال وجـواب بقـدر تبـادهلام التهـان

واملواطنة، وتنتهى املقارنة إىل ما تشهده القاهرة واجليزة من زحام العمران وارتفاع املبـانى التـى يعـانى منهـا اجليـل 

ا للسعاد ة اجلديد فإذا املبانى الشاخمة حتجب رؤية كنيسة العذراء بأنوارها الرمضانية الرقيقة بعد أن كانت زمنًا مصدرً

 والتالقى بني األجيال.

 التعليق

فيه حمدودة والتعبـري غايـة يف  حكام البناء تكون الشخصياتعمل فني يتميز بإ –كام عرفنا  – القصة القصرية

القـاص يف إجيـاز حتمـل رسـالة  "الكنيسـة نـورت"جياز، وكل عبارة هلا داللتها، فهذه القصة بعنوان من كلمتني اإل

اء بالغ تاركة وتوكيد وإيام برمضـان ثـم تتـواىل الـدالالت  لد املتلقي عن املشاركة الوجدانيـة يف االحتفـال انطباعً

ا دون النظـر إىل أيـة اعتبـارات  املعربة عن طبيعة الشخصية املرصية والعادات والتقاليد التي جتمع بني املرصيني مجيعً

الراوي وتظهر يف هنايـة القصـة  ومتيزت القصة بمحدودية الشخصيات واألحداث فاملحرك األسايس لألحداث هو

 شخصية صديقه.

ا"ومن الصور التي أسهمت بدورها يف إبراز فكرة القاص  وهي توحي بالفراغ املمتد قبل  "كان النهر مكشوفً

ا"، الزحام وقبل التعدي عىل النهر تـوحي  "الـبلح األمحـر طـالع" –وتوحي بموسم الفيضـان  "يكون النهر طافحً

ا بذاكريت"توحي بالرتقب،  "عيوننا معلقة"بالدخول يف الصيف  توحي بمد تأثري الـذكريات  "أكثر الصور التصاقً

 توحي باالهتامم والرتكيز. "عيوننا مصوبة"، يف نفسه
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 استمع للقصة ثم أجب عن األسئلة التالية:.١

 ما مد ارتباط عنوان القصة بمضموهنا؟-أ

 االنطباع املأخوذ عن القصة؟هتدف القصة القصرية إىل توصيل انطباع حمدد للمتلقى . فام -ب

 لفكر للكاتب، كام فهمت من القصة؟ما االجتاه ا-ج

 ما مد ارتباط القصة بقيم املجتمع وأعرافه؟ دلل.-د

ا ما يىل:.٢  حتدث عن قضية الوحدة الوطنية كام جتلت ىف قصة الكنيسة نورت مستخدمً

 الصور البيانية . -    أدوات الربط املناسبة.-

 قراءة صامتة أجب عام يىل:بعد قراءتك القصة .٣

 اقرتح أكثر من عنوان للقصة معلال.-أ

 اقرتح فكرة أخر كان يمكن تناوهلا ىف القصة.-ب

 القصرية من خالل فهمك هلذه القصة؟ما سامت القصة -ج

كانت عائلة العم منصور املسيحى جتاورنا سواء ىف البيت أو ىف قعدة الشاطئ، وكانوا يسامهون  " جب :اقر أ ثم أ.٤

 . "القروش القليلة التى جيمعها األوالد من أجل تزيني احلارة وال يفطرون إال مع األذانىف 

 هات معنى جتاورنا، مضاد جيمعها . ىف مجلتني من إنشائك.-أ

 تتجىل مظاهر الوحدة الوطنية ىف الفقرة أروع جتلٍ . وضح ذلك.-ب

 الواقع . وضح ذلك.تتسم املفردات اللغوية التى استعان هبا الكاتب باقرتاهبا من لغة -ج

 خلص القصة بأسلوبك..٥

ابحث ىف الشبكة الدولية للمعلومات عن قصة أو مرسحية تعالج الوحدة الوطنية بني املرصيني، واعرضـها عـىل .٦

 زمالئك.

 ."نحن شعب واحد"اكتب مسودة ملوضوع بعنوان .٧
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ـا مـن  ا أو موقفً املرسحية قصة متثيلية تعـرض فكـرة، أو موضـوعً

خالل حوار يدور بني شخصيات خمتلفة، وعن طريق الرصاع بـني هـذه 

الشخصيات، يتطور املوقف املعـروض؛ حتـى يبلـغ قمـة التعقيـد، ثـم 

يستمر هذا التطور؛ ليفىض إىل انفراج ذلك التعقيد ويصـل بـه إىل احلـل 

 املرسحى املطلوب.

واألدب املرسحى، منذ أقدم العصـور، مقـرتن بالتمثيـل واحلركـة 
احلياة ىف النص األدبى بواسطة التمثيل، وهو الذ يعطـى ذلـك  وبعث

النص قيمته ، بل إن القارئ ال يستطيع أن ينفعل بقراءة املرسحية، إال إذا 
ختيلهــا ممثلــة أمامــه ىف فصــول ومشــاهد. وقــد تقــع ىف فصــل واحــد، 

ليوسف إدريس، كام قد تقع ىف ثالثة فصول أو » ملك القطن«كمرسحية 
لتوفيق احلكيم، وىف مجيع األحوال البد مـن » الصفقة«ة مخسة، كمرسحي

وحدة تربط أجزاءها وجتمع فصوهلا، وقديامً كانت هذه الوحدة مرشوطة 
بوحدة الزمان، بحيـث ال يسـتغرق احلـدث املرسـحى أكثـر مـن أربـع 

تـدور ث ال يقع احلدث املرسحى ىف أكثر من مكان ووحـدة احلـدث، بحيـث يوعرشين ساعة، ووحدة املكان بح
ا وحـدة الزمـان  فصول املرسحية ىف فَلَك حدث رئيسى واحد. أما الكاتبُ املرسحى احلديث فلم تعد تعنيـه كثـريً
واملكان بقدر ما تعنيه الوحدة املرسحية، الناشئة عـن الدقـة ىف توزيـع االهـتامم، ومراعـاة التـوازن بـني الفصـول 

 يؤكـدوالتى ال تؤد إىل هذه النهاية، ويرسع ببعضها،  واألجزاء حتى ختضع جلاذبية النهاية، فيحذف التفصيالت
 بعضها اآلخر؛ ألهنا عنارص أساسية ىف البناء املرسحى.

 هيكل املرسحية :
 واملرسحية كالكائن احلى، وهيكلها العامُّ يتكون من ثالثة أجزاء :

ض  -١ رْ ويأتى عادة ىف الفصل األول ، وفيه يتم التعريف بموضوع املرسـحية ، والشخصـيات املهمـة  :العَ
 فيها.

 األهداف :

يتوقــع ىف هنايــة الــدرس أن 

ا  عىل أن : يكون الطالب قادرً

ف فن املرسحية. *  يعرّ
يتحــــدث عــــن هيكــــل  *

 املرسحية وأسس بنائها.
ــيالد  * ــن م ــاالً ع ــب مق يكت

ـــــــة  المســـــــرحية االجتامعي
اخلالصة.

يوضح اجتاهـات املرسـحية  *
املرصية احلديثة.

يلخص اجلديد ىف املرسحية  *
العربية.

مطابع زمزمالمطابع األمیریة
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ويقصد به الطريقة التى يتم هبا تتابع األحداث ىف تسلسل طبيعى مـن البدايـة إىل الوسـط إىل  : والتعقيد -٢
 النهاية.

 بعت من خالهلا األحداث.الذ يتوج خامتة املرسحية، ويكشف تلك العقدة التى تتا : واحلل -٣

 أسس بناء املرسحية :
 (أ) الفكرة :

وكل مرسحية جيب أن تنهض عىل فكرة، حياول الكاتب أن يـربهن عليهـا باألحـداث واألشـخاص الـذين 
السـت « خيتارهم؛ ليمثلوا هذه الفكرة وجيسموها، وقد تكون هذه الفكرة ىف جوهرها اجتامعية، كفكرة مرسـحية 

عبـد الـرمحن »وطنـى عكـا«ء أمحد شوقى، كام قد تكون فكـرة سياسـية، كفـــكرة مرسـحية ألمري الشعرا» هد
ـا ، كـام الرشقاوي ا، بحيث حيقـق املتعـة والفائـدة معً . وىف مجيع احلاالت ينبغى أن يكون مضمون املرسحية ناضجً

 ينبغى أال تساق الفكرة جمردة مبارشة، بل جيب أن تقدم ىف إطار احلكاية املرسحية.

 احلكاية ىف املرسحية :(ب) 

: جسد الفكرة املرسحية. فكل مرسحية هلا نوع من التقدم والنمو ىف أحداثها ، عىل أن ترتكز هذه كاية هىواحل
مـيالد « مسـرحيةىف  الصـراعاألحداث عىل فكرة أو قضية يدور حوهلا الرصاع، كفكرة البطولـة التـى ينعقـد حوهلـا 

دوره يتبلور، ال عن طريق رسد األحداث، أو روايتها جمردة، بل عن طريـق لتوفيق احلكيم، وهذا الرصاع ب» البطل
توزيعها بني الشخصيات، ودقة ترتيبها، والتدرج بينها، بحيث يفىض السابق إىل الالحـق، ويرتتـب الالحـق عـىل 

ا من احلتمية املنطقية.  السابق بام جيعل بني سلسلة األحداث نوعً

 (ج) الشخصيات:

ة التى تقوم بتنفيذ أحداث املرسحية وتوجيهها، وعىل ألسنتها يدور حوار املرسحية، الـذ هى النامذج البرشي

ا ىف مرسحنا املعاصـر، شخــصية  يكشف عن طبيعة الشخصية ونواياها، ومن أمثلة الشخصيات التى لقيت ذيوعً

زيز أباظـة املسـامة هبـذا ىف مرسحية ع» العباسة«وشخصية » مرصع كليوباترا«ىف مرسحية أمحد شوقى » كليوباترا« 

 لعبد الرمحن الرشقاو.» الفتى مهران«ىف مرسحية » مهران«االسم، وشخصية 

وقد تكون الشخصية املرسحية شخصية حمورية، بحجم الـدور الـذ تـنهض بـه، والتـأثري الـذ ترتكـه ىف 

شخصية ثانوية، ال يتعد لتوفيق احلكيم. كام قد تكون » الصفقة«ىف مرسحية » مربوكة«األحداث كشخصية الفتاة 

 تأثريها جمرد املشاركة ىف تطوير احلدث ومعاونة الشخصيات املحورية.
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 ىف نفس املرسحية.» حالق القرية«أو » الرصاف«وذلك كشخصية 

تتغـري عـرب فصـول يقـدمها الكتـاب إلينـا ىف صـورة ال وىف كلتا احلالتني السابقتني قد تكون الشخصية ثابتة

يكون هذا ىف مرسحيات السلوك والعـادات، كشخصـية البخيـل، أو املرابـى، كـام قـد تكـون املرسحية، وأكثر ما 

» سعد«شخصية متطورة نامية، وأكثر ما يكون هذا ىف املرسحيات: االجتامعية، والوطنية، والنفسية، مثل شخصية 

ر الناشىء عن طيتحول إىل بطل بمجرد إحساسه باخل للكاتب يوسف إدريس، حيث» اللحظة احلرجة«ىف مرسحية 

 م.١٩٥٦عدوان 

جوانبها الشكلية كالطول والقرص، واالجتامعية كالثراء والفقر، والنفسية  -مع ذلك  -عىل أن لكل شخصية 
م كل هذه اجلوانب مـن خـالل األحـداث وتطورهـا، واحلـوار سلبغض، والكاتب اجليد من يستطيع رَ كاحلب وا

 وتدفقه.

 الرصاع: ( د ) 

املرسحى بأن يقدم إلينا شخصياته دون أن يضعها ىف موقف جيلو ما بينها من رصاع ، فإنه ال لو اكتفى الكاتب 
 يكون قد كتب مرسحية حقيقية.

رصاع حول هـذه القضـية أو تلـك من أو فكرة فيام بينها  قضيةإنام قيمة املرسحية: ىف اجتامع شخصياهتا إزاء 
ىف النهاية إىل غلبة وجهة نظر هذه الشخصية أو تلك . وهذا هو  الفكرة، وتتخذ منها مواقف متفقة أو خمتلفة ، متىض

 -ما يسمى بالرصاع املرسحى ، الذ قد يكون بدوره رصاعا : اجتامعيًا، أو خلقيًا، أو ذهنيًا عىل نمط مـا نشـاهده 
ن ، ممـا للكاتب الكبري توفيق احلكيم، حيث يدور الرصاع بني اإلنسـان والزمـا» أهل الكهف« ىف مرسحية  -مثال 

 يؤد إىل عودة أهل الكهف مرة أخر من حيث أتوا، مؤمنني بأن منطق الزمن أقو من طاقة اإلنسان.

 األسلوب : -(هـ) احلوار 

احلكاية املرسحية إذن، تستلزم الشخصيات. وهذه الشخصيات تتشابك بعضها مـع بعـض ىف صـنوف مـن 
هو اللغة، وهـذه بـدورها  -رضورة  -وقالب الفكرة  الرصاع. وهذا الرصاع يشف عن الفكرة الكلية للمرسحية،

 تتجىل ىف احلوار واألسلوب.

واحلوار املرسحى، يتوزع عىل ألسنة الشخصيات ىف املواقف املختلفة وتسمى العبارة التى تنطقها الشخصـية 
ا باختالف املواقف، كام تتفاوت » باجلملة املرسحية«ىف املوقف الواحد  ـا التى ختتلف طوالً وقرصً ىف فصاحتها طبقً

ملستو الشخصية وطبيعة الفكرة التى تعرب عنها ، وكلام كانت اجلمل احلوارية مناسبة ملستو الشخصـية ، قـادرة 
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ا، وكانـت فصـاحته  عىل إيصال الفكرة،  كان األسلوب املرسحى، الذ تسهم ىف تكوينه، أكثـر حـرارة وتـدفقً
-

 
 وطبائع األفراد واألفكار، ال من جمرد فصاحته اللغوية .نابعة من دقة متثيله الرصاع  -بالتاىل 

واحلوار : هو املظهر احلسى للمرسحية ، كام أن الرصاع هو : قوامها املعنو ومها العنرصان اللذان يميزان فن 
ا عىل جعلنا نتمثل األشخاص ىف زمـاهنم ورصاعـاهتم كـام تقـع بـني  املرسحية، وتعلو قيمة احلوار ، كلام كان قادرً

 األشخاص ىف املرسحية .

 اجتاهات املرسحية املرصية احلديثة :

م، ونمو حركة النضال الوطنى، أصبحت الظـروف مهيـأة لتطـور املرسـح ١٩١٩عقب الثورة املرصية سنة 
 املرص، وتشعب اجتاهاته الفنية.

من خالل  ة فضل ترسيخ املرسحية االجتامعي م ) ١٩٢١ -م ١٨٩٢وقد كان للكاتب األديب حممد تيمور ( 
عدد من األعامل ، تناولت بالنقد االجتامعى مشكالت : بعضها مزمن، مثل : مشكلة تربية األبناء تربية قاسـية ، ىف 

األرس وخراب البيوت ىف  ومثل : مشكلة اإلدمان ، وما يؤد إليه من انحالل ىف ،»العصفور ىف القفص« مرسحية 
 ».اهلاوية«مرسحية 

اه حممد تيمور ىف الكتابة املرسحية، ولكن حممـود تيمـور قـد أضـاف إىل املرسـحية وقد تبع حممود تيمور أخ
عن الشاعر اجلـاهىل امـرئ القـيس، وقـد » اليوم مخر«االجتامعية عناية خاصة باملرسحية التارخيية، مثل: مرسحيته 

 م . ١٩٤٩صدرت سنة 

 مرحلة ازدهاره احلقيقيـة مرتبطًـا ومع بداية الربع الثانى من القرن العرشين يدخل األدب املرسحى املرص
بعلمني من أعالم أدبنا احلديث مها : أمحد شوقى وتوفيق احلكيم، فعىل يد األول : ازدهـرت املرسـحية الشـعرية ، 

 وبجهود الثانى تطورت املرسحية النثرية.

» قمبيـز«م)، ثـم ١٩٣١» (جمنـون لـيىل«م)، ثـم ١٩٢٧» ( مرصع كليوبـاترا«وقد كتب شوقى مرسحيات : 
. ومجيـع  هانشـر التـى تـوىف قبـل » السـت هـد«ثـم  م)١٩٣٢م) وأمرية األندلس (١٩٣٢م) ثم عنرتة (١٩٣١(

ا تستوحى موضوعاهتا من التاريخ، ما عدا ملهاتـه » أمرية األندلس«مرسحياته ىف قالب شعر ماعدا  كام أهنا مجيعً
 .» الست هد«الوحيدة 

م.) ١٩١٨» (الضيف الثقيل«أما توفيق احلكيم، فقد بدأ نشاطه ىف التأليف املرسحي، بكتابة مرسحية بعنوان 
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 ،ورسعـان » املرأة اجلديدة«ثم أعقبها بمرسحية  استخدم ىف صياغتها أسلوب الرمز للتنديد باالحتالل اإلنجليز

: املرسحي أُ ما اتسعت آفاق جتربته املرسحية، فأصبحنا نقرَ  م) ١٩٣٣» (أهـل الكهـف«ة الرمزيـة الذهنيـة، مثـل له

» الصـفقة«، و )م١٩٥٤» (األيـد الناعمـة«م)، كام قرأ املرسحية االجتامعيـة، مـن أمثـال: ١٩٣٤» (شهر زاد«و

 ».هنر اجلنون«و» أريد أن أقتل«م)، املرسحية التحليلية النفسية مثل : ١٩٥٦(

وهى التى يصور من » ميالد بطل«ته ذات الفصل الواحد وكتب توفيق احلكيم املرسحية الوطنية، مثل مرسحي

خالهلا معنى البطولة الوطنية، وأن البطل احلقيقى، ليس هو الذ يتفوق فقط ىف ميدان من ميادين الرياضة، بل إنه 

قيقى ليس هو الذ يدعى لنفسه الوطن ومحاية مقدساته، البطل احل هو الذ يولد ىف نريان املعركة، من أجل رشف

 حتى لينسى ذاته وأنانيته. ؛ بطولة ال يستحقها بل هو الذ تنصهر نفسه ىف نار املعركة

ÚÓiä»€a@ÚÓyäéΩa@Ûœ@ÜÌÜ¶a@
م، حتوالت وطنية وسياسية واجتامعية، أدت إىل: إلغاء النظام ١٩٥٢شهد املجتمع املرص بعد ثورة سنة 

خصية القومية بعد أن خرجت منترصة من حرب سنة امللكى وإعالن اجلمهورية، وتأميم قناة السويس، وتأكيد الش

م. قد أد هذا بدوره، إىل حتويالت ملموسة ىف اإلبداع األدبى بعامة، وىف إبداع األدب املرسحى بصفة ١٩٥٦

ا لواقع الثورة االجتامعية، وأوضح تعبرياً عن مهوم البيئة املحلية، ومن  خاصة، إذ أصبح ذلك األدب أعمق إدراكً

لبيات رسحيات جعلت هدفها نقد املجتمع املرص قبل الثورة، وتسليط الضوء عىل ما كان من سهذا األدب م

الناس الىل «لتوفيق احلكيم، ومرسحية » األيد الناعمة«ملحمود تيمور، ومرسحية » ونفاملزيَّ «فيه، مثل: مرسحية 

 لنعامن عاشور.» الناس الىل فوق«، و»حتت

ب فرتة اخلمسينيات، نوع آخر يتجه إىل تصوير القرية املرصية وكفاح ومن هذا األدب املرسحى، الذ واك

 ليوسف إدريس.» ملك القطن«لتوفيق احلكيم، ومرسحية » الصفقة«من أجل األرض، ومنه مرسحية 

م، حيث كانت قضية ١٩٥٦نوع ثالث ازدهر أثناء وبعد العدوان الثالثى عىل مرص سنة  -كذلك  -ومنه 

ا ومواطنني ومن أبرز األعامل مقاومة االحتالل والتص د للغزو، هى القضية األوىل التى تشغل اهتامم اجلميع كتابً

 للكاتب يوسف إدريس.» اللحظة احلرجة«التى تناولت تلك القضية مرسحية 

ومع ازدياد نبض التطور السياسى واالجتامعى ىف الستينيات والسبعينيات، تتفتح منابع جديدة للتجارب 

تَّابُ املرسح إىل التاريخ تارة، وإىل الرتاث الشعبى تارة أخر يعاجلوهنام معاجلة عرصية، املرسحية، فيلج أ كُ
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ويسقطون ما فيهام من إشارات ورموز عىل مشكالت احلارض وقضاياه، وىف مقدمة من أفادوا من هذه املنابع ىف 

» مأساة مجيلة«ة املقاومة ممثلة ىف أعامهلم، الكاتب الشاعر عبد الرمحن الرشقاو الذ مل يكتف بكتابة مرسحي

م)، والتى استمد مادهتا الشعرية من فرتة التاريخ ١٩٦٦» (الفتى مهران«م) بل أضاف إليها مرسحية ١٩٦٢(

ا«اململوكى ىف مرص، ثم مرسحيتى  ا«و» احلسني ثائرً م)، مرتكزا فيهام عىل خلفية تارخيية من ١٩٦٩» (احلسني شهيدً

 عرص بنى أمية.

مأساة «عبد الصبور، ومرسحية  ىل نفس الطريق ىف كتابة املرسحية الشعرية الشاعر الراحل صالح وقد سار ع

رؤية » ليىل واملجنون«تتناول حياة شخصية من أبرز شخصيات التصوف اإلسالمى كام أن مرسحيته » احلالج

 ».ىلجمنون لي«ىف رائعته » أمحد شوقي«عرصية للموضوع الذ سبق أن عاجله أمري الشعراء 

وما يزال املرسح املرص يندب من الناثرين والشعراء من يضيفون جهودهم إىل تراث أسـالفهم، ونـذكر ىف 

والشـاعر أنـس داود ىف » دماء عىل أستار الكعبة«و» الوزير العاشق«هذا املقام الشاعر فاروق جويدة ىف مرسحيته: 

 األدب املرسحى تستمر مسرية هذا الفن العريق.وهبام، وبغريمها من كتَّاب ». الصياد»، و»الشاعر«مرسحيته 

@
@
@

@ 
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 أجب عن األسئلة التالية:

 ناقش هذه العبارة. -» للمرسحية هيكل كالكائن احلى« -١

؟»وحدة املرسحية«ماذا يقصد بمفهوم  -٢  ؟، وإىل أ مد خيتلف معنى هذا املفهوم حديثًا عن معناه قديامً

 العمل املرسحى بقيمة الفكرة التى يبنى عليها. وضح ذلك من خالل عرض نموذج درسته.تزداد قيمة  -٣

 تلعب الشخصيات دوراً كبريا ىف تنفيذ أحداث املرسحية وتوجيهها. ناقش ذلك. -٤

ـــك.  -٥ ـــنهام ىف رأي ـــرق بي ـــح الف ـــة، وض ـــورة نامي ـــون متط ـــد تك ـــة، وق ـــية ثابت ـــون الشخص ـــد تك  ق

 مع رضب أمثلة تؤكد هذا الرأي.

إن قيمة املرسحية ىف اجتامع شخصياهتا إزاء قضية أو فكرة يتفقون حوهلا أو خيتلفون: ناقش هـذه العبـارة مـع  -٦

 التطبيق.

تعددت اجتاهات املرسحية العربية ىف بداية القرن العرشين، ناقش هذه العبارة مع تطبيق العنارص املرسحية عىل  -٧

 نموذج من هذه االجتاهات.

 ى اجليد هو الذ يستطيع رسم جوانب شخصياته الشكلية واالجتامعية والنفسية.الكاتب املرسح - ٨

ا ذلك عىل مرسحية   ».ميالد بطل«ناقش هذه العبارة مطبقً

 إىل أ مد تلعب اللغة ىف رأيك دوراً ىف بناء املرسحية؟ استشهد بأحد النامذج التى درستها. -٩

 والرصاع هو قوامها املعنوي، وضح ذلك.احلوار هو املظهر احلسى للمرسحية،  -١٠

لكل من أمحد شـوقى وتوفيـق احلكـيم دور ىف تأصـيل املرسـحية  ىف بداية الربع الثانى من القرن العرشين كان -١١

 العربية وضح دور كل منهام، مع ذكر أمثله، من مرسحيات كل منهام.
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 مقدمة:
حــدة الشــعر، ومدارســه املختلفــة، والوقــوف أمــام بعــد دراســة وَ 

النصــوص املتعــددة للشــعراء، تســتطيع أن تســتخلص، أن كــل قصــيدة 

صدرت عن جتربة شعرية، ومعاناة صادقة، أحسها الشاعر وانفعل هبا، ثم 

 أخرجها ىف الصورة التى درستها.

 العنارص:وإذا حاولنا أن نستشف عنارص التجربة نر من هذه 

العنرص الفكر ويتمثل ىف موضوع القصيدة، واملعانى التـى سـاقها 

الشاعر، والعنرص الوجدانى يتمثـل ىف جممـوع االنفعـاالت التـى خضـع 

 الشاعر لسيطرهتا.

 متتـزج فيهـا األفكـاروالعنرص التعبريي. أو الصياغة الشعرية التـى 

املوسـيقى ىف األلفاظ والرتاكيـب، والصـور، واألخيلـة، وواألحاسيس، ب

 واألحاسيس. األفكارالتعبري عن 

 ويمكن القول بأن:

 (أ) التجربة الشعرية :

ا يسـتحوذ  هى الصورة الكاملة النفسية أو الكونية التى يصورها الشاعر حني يفكر ىف أمر من األمـور تفكـريً

ا إال فيام ينظمه من شعر.  عىل مشاعره وأحاسيسه فال جيد متنفسً

 لشعرية هى:(ب) عنارص التجربة ا

 الوجدان أو العاطفة أو اإلحساس أو االنفعال أو الشعور.•

 .رُ كْ الفِ •

 ، وموسيقى.ةالصورة التعبريية بام تشتمل عليه من ألفاظ، وتراكيب، وصور وأخيل•

 

 األهداف :
مــن املتوقــع ىف هنايــة هــذا 
ــب  ــون الطال ــدرس أن يك ال

 عىل أن: قادراً 

حيـــدد مفهـــوم التجربـــة  -١
 الشعرية.

يســتنتج عنــارص التجربــة  -٢
 الشعرية.

ــدة  -٣ ــوم الوح ــح مفه يوض
 الفنية وعنارصها.

يطبــق مفهــوم التجربــة  -٤
الشعرية عىل ما يقـرأه مـن 

 نصوص.
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:  الوجدان: أوالً

وإال حتولـت ووجوده حيقق هلا الصدق الشعوري وهو أساس التجربـةهو من أبرز عنارص التجربة الشعرية، 

دُّ من التجارب الناجحة: عَ  إىل نظم دون شعور، ولذا ال يُ

 ما  يصدر عن جمرد احلس الظاهري، ودون اندماج شعوري.•

ا لغريه أو نقالً عن اآلخرين.•  ما يسوقه الشاعر تقليدً

 ما حياكى فيه الطبيعة حماكاة صامء.•

 ما يساق ىف املناسبات.•

ـــية  ـــة، أو النفس ـــواحى: الكوني ـــمل الن ـــام يش ـــو ع ـــام ه . وإن ـــدداً ـــيس حم ـــة ل ـــوع التجرب  وموض

 خياليـةأو االجتامعية، أو اإلنسانية، وأساسها صدق االنفعال، وليس من الرضور أن تكون واقعية، فقد تكـون 

 وصادقة مادام الشاعر أمينا ىف نقل ما ختيله كام عاناه ومتثله.

 ر:كْ الفِ  ثانيًا:

ـــالتجر ـــر معً ـــدان والفك ـــاج الوج ـــى نت ـــعرية ه ـــة الش ـــرب ـــدان والفك ـــزج الوج ـــد أن يمت  ا، والب

هلا عنرص الدقـة، ويسـاعد  وحها، والفكر هو الذ يضمنىف كل جتربة، ألن الوجدان هو الذ يعطيها ذاتيتها، ورُ 

 عىل تنسيق اخلواطر، والصور، وإحكام الروابط بني أجزائها ىف خلق فنى مكتمل.

ه، وخرجت عن نطاقه، مثل قول الشيخ عىل الشعر وحرارتَ  وحَ التجربة جانب الفكر، فقدت رُ فإذا غلب عىل 

 الليثى ىف أعقاب الثورة العرابية:

 حـــــــال لضـــــــده يتحـــــــول كـــــــلُّ 

 

 لُ عـــــــوَّ فــــــالزم الصـــــــرب إذ عليــــــه املُ  

 وإن غلب جانب الشعور عليها فقدت قيمتها وأصبحت انسيابا عاطفيًا، كقول الشاعر: 

ـــــ ـــــلمىـًواه ـــــا ا لس ـــــا واه ـــــم واهً  ث

 

ــــــا  ــــــا وفاه ــــــا لن ــــــت عيناه ــــــا لي  ي

 فأكثر من واهاته، دون تأثري ىف النفوس. 

ومن هنا نستخلص، أنه كلام توافرت للتجربة حرارة الصـدق الوجـدانى، وعمـق الفكـر وأصـالته، سـمت 

 وامتدت إىل آفاق إنسانية رحيبة، واكتسبت عنرص الثبات واخللود.
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 الصورة التعبريية: ثالثًا:

 شمل ما يىل:تو

 األلفاظ: -

ليس هناك لغة خاصة بالشعر، فكل لفظة يمكن أن يستخدمها الشاعر، وحيملها من الدالالت، واإلحيـاءات 

.ما يريد بحيث تغنى ىف موقعها ما ال تغنى فيه لفظة أخر 

دقتهـا، وقد أفاض البالغيون والنقاد القدامى ىف مقاييس اجلامل ىف اللفظـة الشـعرية مـن وضـوح الداللـة و

وبعدها عن التنافر ىف حروفها، ومن بالغة التقديم والتأخري، والذكر واحلذف، والتوكيـد، والـروابط بـني اجلمـل 

 وغريها.

 الصور واألخيلة: -

 من أمهها: مقاييسللصورة 

 (أ) أن تكون الصورة من وحى احلس النفيس، وصد له، وليست مبنية عىل جمرد اإلدراك احليس.

 مادة الصورة متسقة مع الوجدان الذ أوحى هبا.(ب) أن تكون 

 (جــــ) أن تكـــون للصـــورة وظيفـــة عضــــوية ىف التجربـــة، بحيـــث تكـــون ذات أثـــر فعــــال

 حتى يبلغ غايته من اإلمتاع واإلقناع. ؛فيها يتكملة اخللق الفن مسرية احلركة النامية هبا، أو يف ىف

الصورة جزئية تربز فكـرة  نالترصيح املبارش هبا، وقد تكوأن تكون الصورة أدنى إىل اإلحياء بالفكرة من  (د) 

 صغرية عن طريق التشبيه أو االستعارة أو الكناية.

وقد تكون صورة كلية متثل اإلطار الفنى لتجربة الشاعر النفسية. ومنها ما هو تقليدي، وقد أكثر الشعراء من 

القات جديدة تعتمـد عـىل رهافـة احلـس ونفـاذ استخدامها، ومنها ما هو ابتكاري، وهى التى تعتمد عىل خلق ع

 البصرية.

 املوسيقى: -

 عنرص من عنارص الصورة التعبريية ىف التجربة الشعرية له أثره ىف تقبل النفس هلا وانفعاهلا هبا.

 واملوسيقى لونان: لون ظاهر يعتمد عىل انتظام الوزن والقافية، وكل ما له جرس صوتى حتسه األذن.

ألهنـا » التفعيلـة«دات الصوتية التى ينظم الشعراء عليها قصائدهم، وتسمى هذه الوحـدة : هو الوحوالوزن
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، وأول من مجع هذه البحور هو (اخلليـل بـن اموعة من هذه التفعيالت تكون بحرً مكونة من مادة (فعل)، وكل جم

 أمحد).

الـذ يبحـث ىف أوزان ولكل بحر اسم خاص به مثل بحر الطويل، والوافر، والكامل .. إلخ ويسمى العلم 

 ».وضرُ علم العَ «الشعر 

وأما القافية فهى اتفاق بيتني أو أكثر ىف احلرف األخري، ويشرتط ىف الكلمة التى حتقق القافية أن تكـون نابعـة 

 من املوضوع، مستقرة ىف مكاهنا ليست جملوبة للوزن، وال مستكرهة ىف غري موضعها.

 الشاعر استعامل كلامت متوافقة ىف إيقاعها كقول أبى متام: وبجانب حتقيق الوزن والقافية، قد يراعى

ـــــــتقم ـــــــاهللا من ـــــــم ب ـــــــدبري معتص  ت

 

 هللا مرتقــــــــــــــب ىف اهللا مرتغــــــــــــــب 

وذبـذبات خاصـة،  دث فيهـا هـزاتٍ تدركه النفس من خالل التجربة، وحيُ  واللون الثانى من املوسيقى خفىٌّ  

 مية هلا أثرها ىف النفس.غمصدرها تفاعل األلفاظ والعبارات، والصور واألخيلة واتساقها ىف وحدة ن

�Ï€aÚÓ‰–€a@ÒÜy@
جتد أهنا تتحدث ىف موضوع واحد، ويسـيطر عليهـا إحسـاس  الرومانتيكيةإذا قرأت إحد قصائد املدرسة 

حـدة، ولـذلك يمكننـا أن نقـول: إن قـوام واحد، وتتسلسل اخلواطر، والصور مرتابطة متكاملة ىف ظـل هـذه الوَ 

 :الفنيةحدة الوَ 

 حدة املوضوع.وَ  -

 حدة الشعور.وَ  -

تكاملها، بحيث تـؤد كـل فكـرة أو حدة الفكرية والشعورية وترابطها، وتسلسل الفكر والصور ىف ظل الوَ 

 صورة وظيفتها احليوية ىف بناء التجربة، وبحيث تساعد عىل نمو اإلبداع الفنى واكتامله فيها.

 

 

 

@
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الصورة الكاملة النفسية أو الكونية التى يصورها الشـاعر حـني يفكـر ىف أمـر مـن  هى التجربة الشعرية -١

ا إال فيام ينظمه من شعر ااألمور تفكريً   ».يستحوذ عىل مشاعره وأحاسيسه، فال جيد متنفسً

 . ناقش العبارة السابقة

 ىف الشعر. حددها مبينًا أمهيتها» للتجربة الشعرية عنارصها« -٢

 وضح إىل أ مد تلعب الصور واألخيلة دورها ىف التعبري عن التجربة الشعرية. -٣

 أثرها ىف اإلبداع الفنى للشعر. مبينًا الشعر ناقش قوام الوحدة الفنية ىف -٤

املشـاعر واألحاسـيس ىف جـودة  صـدق ابحث ىف الشبكة الدولية للمعلومات عن مفهوم الشـعر وأثـر -٥

 التجربة الشعرية، وتناقش مع معلمك وزمالئك فيام توصلت إليه.
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 مقدمة :

ــض  ــرض بع ــث يع ــة، حي ــدريبات اللغوي ــم الت ــذا القس ــاول ه يتن
النواسـخ ، وإعـراب و، املوضوعات اللغوية، ىف النطق واإلمـالء، واألبنيـة

 ، واستعامل بعض األدوات، واملمنوع من الرصف .االسم والفعل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األهداف :
 ىف هناية هذا القسـم يتوقـع أن

ا عىل أن  :يكون الطالب قادرً
ــــوعات *  ــــرف املوض يتع

 اللغوية .
يستخدم هذه املوضوعات * 

ــة : اىف  ــتخداماته اللغوي س
ا ، وقـراءة  استامعاً ، وحتـدثً

 وكتابة.
ــــتخدامات *  ــــل االس حيل

 اللغوية.
* يصوب األخطـاء اللغويـة 

 ىف استخدامه للغة .
ــزم  ــو* يلت ــبط اللغ  بالض

 ىف ضوء دراسته .
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@
@’�‰€aı˝fl�aÎ 

ر أنَّ :  تذكَّ

ا، سواءً أكانت مهزة  * لِفً  وصل أم مهزة قطع . اهلمزة تُرسم ىف أول الكلمة أَ

ـا ىف االبتـداء وتسـقط ىف الوصـل، وهلـا  * ل هى التى تثبت نطقً صْ مهزة الوَ
 مواضع هى :

ابنـة، امـرؤ، امـراة، اسـم ،  ىف أول عدد قليل من األسامء وهى: (ابـن، - ١
 واثنان، اثنتان، ايم اهللا، ايمن اهللا).

جل  - ٢ بَّاس  -(أل) بجميع أنواعها، نحو ( الرَّ ارب). -العَ  الضَّ

 افهم) . -أمر الفعل الثالثى، نحو : (اكتب  - ٣

لَـقَ  - ٤ داسى، وأمرمهـا، ومصـدرمها، نحـو: (انْطَ  -ماىض اخلامسى والسُّ
لِقْ  ا  -انْطَ جَ  -انْطِالقً رَ تَخْ تَ  -اسْ جْ اسْ رِ ا -خْ اجً رَ تِخْ  ).اسْ

ـا بينهـا  * وبني مهـزة وال تُوضع اهلمزة فوق هـذه األلفـات وال حتتهـا، فرقً
 .القطع الواجبة اإلثبات

مهزة القطع هى التى تثبت ىف االبتداء والوصل، وتكون  ىف غري مـا سـبق * 
لَ  -أُخت  -من املواضع، مثل : (أخ  ال  -أَكَ  إىل ) . -إحسانًا  -أحسن  -أَكْ

مَ  * رَ م) وحتت األلف إن كانت  -ومهزة القطع تكتب فوق األلف إن كانت حركتها الفتحة أو الضمة، نحو (أكْ رِ أُكْ
 مكسورة نحو (إيامن) .

 

 

 

 

 

الوحدة األوىل

 األهداف :
يتوقع ىف هناية هذه الوحدة أن 

ا عىل أن :  يكون الطالب قادرً
يميز مهزة القطع مـن ألـف * 

 الوصل .
ــدوءة *  ــامت املب ــق الكل ينط

هبمزة القطع وألف الوصل 
ا . ا صحيحً  نطقً

يكتب مهـزة القطـع وألـف * 
 الوصل كتابة صحيحة .

ــــزة*  ــــد مه ــــق قواع  يطب
ـــل ـــف الوص  القطـــع وأل

قراءته وكتابته .ىف 
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 أن الحظ

وبـِهالسفينة مواضع الركاب. فكل وطن، وإن استقلَّ بنفسه، مرتبط ىف قوام حياته بغري قَ بحريتـه ، فهو حرّ أالَّ يُ
، وأالَّ يفسد   » .الصالح املشرتك، وإال هلك وهلكوا بسياستهالوطنَ اجلامعَ

 زة القطع، واكتب الكلامت املبدوءة هبا .( أ ) استخرج مه

 ذكر أنواع الكلامت املبدوءة هبمزة الوصل .ا(ب) 

 (ج) اكتب عرش كلامت أخر مبدوءة هبمزة الوصل .

ا. ( د) اضبط الكلامت التى فوق اخلط بالشكل ضبطـًا  صحيحً

 

 

 َّامل(أال ( ن من (أَنْ  ».يتجاوز احلدود عليه أَالَّ « صدرية وال النافية، ) تتكوَّ

 َّيفقد مكانته جيب أن يفعل هذا وإالَّ : «ن من ( إن ) الرشطية وال النافية) تتكو(إال.« 

 َّيفعلْ «حمذوف وتقديره  وفعل الرشط بعد إال. « 
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ا  الكتَّ   الدولة اإلسالمية.اب ىف كتب عبد احلميد الكاتب، أحدُ أعالم النثر العربى ىف العرص األمو، ناصحً

الدين، وابدءوا بعلم كتـاب اهللا والفـرائض، ثـم  يف وتفقهوافتنافسوا يا معرش الكتَّاب ىف صنوف اآلداب، («

واالعربية، فإهنا ثقاف ألسنتكم، أجيدوا اخلط؛ فإنه حلية كتبكم  وُ ـام  وارْ األشعار. واعرفـوا غريبهـا ومعانيهـا، وأيَّ

م وأحاديثها  َ سِ وَ العربِ والعجَ عِ  )، فإنهاريَ وذلك مُ مُ ٌ لكم عىل ما تسْ ،  نيِ وا النظرَ ىف احلسابِ م، وال تُضيِّعُ كُ مُ إليه مهَ

كم عن ا بُوا بأنفسِ نِ وارغَ اسِ يِّ ملطامع سنيِّها ودَ فَ سَ ا، وَ ةٌ للكتَّـاب. هَ ـدَ سِ فْ قـاب، مُ ـةٌ للرِّ لَّ ذِ ا، فإهنا مُ َاقِرهَ فِ األمور وحمَ

ةِ، وا م عن الدناءَ هوا صناعتكُ ـخفَ ونزِّ َ والسُّ . وإيـاكم والكِـربْ كم عن السعايةِ وما فيه أهل اجلهـاالتِ ئوا بأنفسِ بَ رْ

بَةٌ من غري إحنْةٍ وحتابُّوا ىف اهللا  ْتلَ ظَمة، فإهنا عداوة جمُ وا عليهـا بالـذ هـو   -عز وجل  -والعَ ىف صناعتكم، وتواصَ

لِ الفضلِ  يَقُ ألهْ لْ ك أَ لَفِ  » .موالعدلِ والنُّبْلِ من سَ

 ذلك ىف ثالثة أسطر. صْ خِّ ـأهم النصائح التى تضمنتها الرسالة؟ لَ  ما -١

 استخرج من القطعة ما يأتى : - ٢

ةَ هبمزة وصل .  ( أ ) أفعالَ األمر املبدوءَ

ا هبمزَ   ة قطع واذكر وزنه ومصدره .(ب) فعل أمر مبدوءً

ة هبمزة القطع .جـ(  ) الكلامت املبدوءَ
 تأنيث مربوطة، استخرج هذه الكلامت، واكتب مخس كلامت مماثلة هلا.ىف القطعة كلامت تنتهى بتاءِ  - ٣
): انتهت الكلامت السابقة بالتاء املفتوحة، فام نوع هذه الكلامت؟  -تنافست  -أخت  -(اجلهاالت  - ٤ تَ ثمَّ

 وماذا تستنتج؟ .
مس ، أ  التـى ال تنطـق - ٥ نطـق فيهـا الـالم استخرج الكلامت التى تبدأ بـ (أل) الشمسية  ، مثل الشَّ ، ويُ

ا  . احلرف بعدها مشددً
ر، أ التى تنطق فيها الالم . - ٦ مَ  استخرج الكلامت التى تبدأ بـ (أل) القمرية. مثل القَ
 ملاذا تكتب عالمة املد فوق كلمة اآلداب؟  - ٧
 ؟ اآلتيةما معنى العبارات  - ٨

 ( أ ) إيَّاكم والكرب .
 (ب) يا معرش الكتَّاب

 رغبوا عن املطامع .اسنتكم.    ( د ) (ج ) ثقاف أل
 القوسني ىف النص بالشكل الكامل  اضبط كلامت العبارة التى بني - ٩

 

âÜn€aÌ@kÔ„br€a
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 ، ثم أجب عن األسئلة التى بعدها :اآلتيةاقرأ القطعة 

 األمثال

األلسـنة املوهوبـة ىف (األمثال حكمة الدهور وصد التجارب وخالصة الفلسفة وثمرة البالغة، جتر عىل 
َـا وحسـن صـياغتها، وصـد ازهتِ جَ ق خالل حديث، أو ىف أعقاب حادث، فتتناقلها األفواه، وتتوارثها األجيـال لِوَ

َثَّلَ بام يشبه احلال التى ورد فيها املثلُ  رِ مغزاها)، حتى إذا وقَع من األم ـه  متَ ، ليكـون  كالربهـان يؤيـد قولَ به القائـلُ
ه. أو كالبيان  ح معناه ويقرره. واملثل فنٌّ إنسانى من فنون القـول، ال يتميـز بـه زمـانٌ عـىل زمـان، وال ويؤكدُ يوضِّ

يزةٌ عىلَ سائر فنون القول ىف تقريب املعنى من فهم املخاطب وتقريره ىف ذهن السامع .  ختتص به أمة ، وللمثل مِ

 .خلص القطعة السابقة ىف ثلثها -١

 استخرج منها ما يأتى: - ٢
 كلامت املبدوءة هبمزة قطع.( أ ) ال

 ذكر أنواعها .ا(ب) الكلامت املبدوءة هبمزة وصل، و
 ) الكلامت املبدوءة بأل القمرية.جـ(

 (د ) الكلامت املبدوءة بأل الشمسية .
 (هـ ) الكلامت املنتهية هباء، وبنيِّ نوع تلك اهلاء.

ـح  : انتهت الكلمة األوىل بتاء مربوطة،)تناقلت -يشبه  -(حكمة  - ٣ والثانية هباء، والثالثـة بتـاء مفتوحـة . وضِّ
 العالمة املميِّزة لكل منها .

 :اآلتيةما معنى العبارات  - ٤
 .( أ ) حكمة الدهور

 .لسنة املوهوبة(ب) األ
هتَا جـ( ازِ جَ  .) وَ

 (د ) ذهن السامع ؟

 اضبط كلامت العبارة التى بني القوسني بالشكل الكامل . - ٥

 ل التى تعرفها .اكتب أحد األمثا - ٦

 

âÜn€aÌ@ks€br€a
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 سئلة التى بعدها :رأ القطعة اآلتية ، ثم أجب عن األقا

 ( اجلامعة ىف مرص)

م ١٩٢٣م وكانت الدراسة فيها عىل هيئة حمارضات متفرقة حتى عـام  ١٩٠٨تأسست اجلامعة املرصية عام « 
ا بتنظيم الدراسة فيها إىل أربعة أقسـام، هـى : اآلداب   -العلـوم  -الطـب  -حني أصدرَ وزير املعارف آنذاك قرارً

م انضـمت  إليهـا مـدارس اهلندسـة ١٩٣٥ م. وىف عام١٩٢٥احلقوق. ثم صدر قانون إنشاء اجلامعة املرصية عام 
لت إىل كليات وأطلق عليها  مت ضُ م و١٩٤٠جامعة فؤاد األول ىف عام والزراعة والتجارة والطب البيطر، وحتوَّ

أطلق  عليها جامعـة القـاهرة  ١٩٥٣م ، وىف عام ١٩٤٦إليها مدرسة دار العلوم العليا (كلية دار العلوم اآلن) عام 
قرار بإنشاء فرعى اجلامعـة بـالفيوم وبنـى  م وبعد ذلك صدر١٩٥٥م بالسودان الشقيق عام ثم أنشئ فرع اخلرطو

 م .١٩٨١سويف عام 

 (إن جامعــــة القــــاهرة هــــى اجلامعــــة األم ىف مجهوريــــة مرصــــ العربيــــة وىف املنطقــــة العربيــــة،
ِد املجتمع  بالعلامء واملتخصصني والفنيني وهى منارة العلم التى تىضء طريق املعرفة لكل راغب ىف العلم)، وهى متُ

وتشجيعها والعمل عىل توثيـق الـروابط مـع  املجاالت ىف مجيع املجاالت. وهتتم بإجراء البحوث العلمية ىف شتى
 اجلامعات واهليئات العلمية داخل الوطن وخارجه .

 . ثلثهاخلص القطعة السابقة ىف  - ١

 بب كتابتها عىل ذلك النحو .استخرج الكلامت التى فيها مهزة متوسطة  وبني س - ٢

 ىف القطعة كلامت تبدأ هبمزة قطع. استخرجها . - ٣

 استخرج الكلامت املنتهية هبمزة، وعلِّل لكتابتها عىل ذلك النحو . - ٤

 ما معنى الرتاكيب اآلتية : - ٥

 م ؟(ب) اجلامعة األ        حمارضات ؟      هيئة( أ ) عىل 

 األخــر ؟         ( د ) شتى املجاالت؟ اهليئات(جـــ) 

 اضبط كلامت العبارة التى بني القوسني بالشكل الكامل. - ٦

ا وكتابة : - ٧ ) عىل اجلملة اآلتية. وغري ما يلزم إعرابً  أدخل (إنَّ

 ( أبناؤه من أفضل الطالب باجلامعة).

âÜn€aÌ@k…iaä€a
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األوىل لألسامء املضافة والثانية لألفعـال  كتب الصيغة اخلاصة  باجلمع من الكلامت اآلتية ىف جمموعتني:ا - ٨
، وتوضيح الفرق بني الواو ىف املجموعـة األوىل املسندة (مع مالحظة تدوين األلف ىف آخر الفعل املايض

 والواو ىف املجموعة الثانية):

ب •  كتَب . -دارس العلوم  -رضَ

 مؤلف املوسيقى . -رشب  - يمهندس الر•

تَبُ بوا - ٩ و) أمـا كلمـة وو ىف الرفع واجلر وتُكتَبُ بألف ىف النصب: (عمرٌ كلمة (عمرو ) تُكْ ا، عمـرٍ رً مْ ، عَ
. ( رَ مَ ، عُ رَ مَ ، عُ رُ مَ  (عمر) فتمنع من الرصف (عُ

 أعرب ما يأتى :

ا مع عمر صديق( أ) حرض عمر  . هو من املدرسة مبكرً

ا ألنه سافر صباح اليوم .  (ب) مل أجد هنا عمرً
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ÚÓ‰i˛a 
 

ر أنَّ :  تذكَّ
 اسم الفاعل : - ١

اتِب  -اعل: ( نارص ( أ ) يكون من الثالثى عىل وزن فَ   .قَارئ) -كَ
حــرف  (ب) يكــون مــن غري الثالثــى عــىل وزن مضــارعه، مــع إبــدال

م  رِ كْ قاتِل  -املضارعة ميامً مضمومة، وكرس ما قبل آخره، (مُ نْطلِـقَ  -مُ مُ
ر) . - ستْعمِ  مُ
 صيغ املبالغة : - ٢

أبنية تؤخذ من اسم الفاعل للداللة عىل املبالغة ىف معنى الوصف، 
 وأوزاهنا املشهورة .

ال *  عال  -( فعَّ فْ ول  -مِ  فَعِل). -فَعيِل   -فَعُ
اب( * تُوم  -ياف ضْ مِ  - رشّ يم  -كَ هِ ر) . -فَ ذِ  حَ

 اسم املفعول - ٣

ول :( أ ) يكون من الثالثى عىل وزن مَ  عُ  فْ

ٌ  -حممود  -(منصور   •
ىضِ رْ ) . - مَ وٌّ عُ دْ  مَ

ول(ب) إذا  كان الفعل أجوف مثل : ( قال، دان) يأتى اسم  قُ ين.املفعول منهام عىل مثال : مَ دِ  ، مَ

مع إبدال حرف املضارعة ميامً مضمومة وفتح ما قبل آخـره :  هوزن مضارع) يكون من غري الثالثى عىل جـ(
م  رَ كْ طى  -(مُ عْ ) . -مُ بٌّ تَحَ سْ  مُ

اسم مشتق عىل وزن أفعل للداللة عىل شيئني اشرتكا ىف معنى واحـد وزاد أحـدمها عـىل  أفعل التفضيل - ٤
 اآلخر فيه.

ا أن يكون الفعل ثالثيّ  هويشرتط لصوغ• ا تامً مثبتًا، مبنيّا للمعلوم، ليس الوصف منه عىل أفعل ا مترصفً
 الذ مؤنثه فعالء، قابالً للتفاوت، مثل:

الثانيةالوحدة 

 األهداف :
 بعد انتهاء هـذه الوحـدة يتوقـع

ا عىل أن  :أن يكون الطالب قادرً
.* يتعرف املشتقات

يشــتق املشــتقات مــن األفعــال  *
.واملصادر

.يميز بني أنواع املشتقات *
يســـتخدم املشـــتقات ىف مجـــل  *

.مفيدة من إنشائه
ــور  * ــة املقص ــة تثني ــرف كيفي يتع

ــا  ــدود ومجعه ــوص واملم واملنق
. ا سالـامً  مجعً

يتذكر أشـهر األفعـال املالزمـة  *
.للبناء للمجهول
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- ١٦٧ -                       الصف الثالث الثانوى         –اللغة العربية 

 ( أ ) الشمس أكرب من األرض .

 (ب) فاطمة أكثر تعاونًا من زينب .

 اسم الزمان واسم املكان : - ٥

ب • لْعَ ل : مَ عَ فْ نظَر  -مَ ى . -مَ مَ رْ  مَ

د • عِ وْ عِل : مَ فْ ْلِس  -مَ ل . -جمَ نزِ  مَ

بَعة • سْ لة : (للمكان فقط) مَ عَ فْ رة  -مَ ْزَ ة . -جمَ مَ لْحَ  مَ

ا من الزمن  مثل:املصدر :  - ٦  وهو يدل عىل احلدث جمردً

 نوم. -وقوف  -جلوس   -قراءة  -كتابة 

: مصادر الفعل الرباعى 

 إحسانًا. -أحسن •

 إقامة . -أقام •

م • رَّ  تكريامً . -كَ

ا ومناقشة . -ناقش • اشً  نِقَ

ى •  تنمية . -نمَّ

 زحزحة . -زحزح •

 لَّم عَ ). -مصدر الفعل املبدوء بتاء زائدة : (تَ لُّامً عَ  تَ

: مصدر الفعل اخلامسى والسداسى املبدوء هبمزة وصل مثل 

ا . -انترص • ارً  انتصَ

ا . -استغفر •  استِغفارً

 استِقالةً . -استقال •

 يالء .استِ  –استوىل •
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ة واسم اهليئة - ٧  : اسم املرَّ

ة واحدة.( أ ) اسم  ة : وهو مصدر يدلُّ عىل وقوع احلدث مرَّ  املرَّ

لَة، مثل : (أَكْ • عْ بَة). -لَة يصاغ من الفعل الثالثى عىل وزن فَ ْ  رضَ

 استفهامة). -مثل : (إنعامة  ويصاغ من الفعل غري الثالثى بزيادة تاء تأنيث عىل مصدره األصىل. •

ـــأتى ا• ـــه بوصـــفه بكلمـــة واحـــدة،  ملـــرةإذا تشـــابه املصـــدر األصـــىل مـــع اســـم املـــرة ت  من
 : (أقمتُ إقامة واحدة) .مثل

 هو مصدر يدل عىل هيئة الفعل حني وقوعه . اسم اهليئة :(ب) 

ةٌ  • لْسَ لة، مثل ( جِ ). -ويصاغ من الفعل الثالثى عىل وزن فِعْ يَةٌ شْ  مِ

وة) بمعنـى خـإذا تشابه املصدرُ األصىل مع اسم اهليئة تأتى اهليئة منـه بوصـفه أو إضـافته، مثـل : (رِ •
ةٌ  حيَ رِ ةٌ مُ خوَ د). -أسرتخاء. فنقول (رِ هَ ةُ املُجْ خوَ  رِ

ا ساملًا - ٨  تثنية املقصور ومجعه مجعً

 اسم معرب آخره ألف الزمة  مفتوح ما قبلها : :االسم املقصور•

oيَاندعو وَ عْ  : دَ

o ْيني فَ يان / مُصطَ فَ طَ صْ .  -مصطفى : مُ نيْ نَ / مصطفَ وُ فَ طَ صْ  مُ

o / ن وْ عَ ستْدَ عيني / مُ تَدْ سْ تَدعيان / مُ سْ ى : مُ تَدعً سْ نيْ مُ تَدعَ سْ  .مُ

o.ان / هديَنيْ / هديات يَ دَ د : هُ  هُ

o.يْنِ / عصوات وَ صَ وان / عَ صَ  عصا : عَ

ا ساملَا . -٩  تثنية املمدود ومجعه مجعً

 اسم معرب آخره مهزة قبلها ألف زائدة .االسم املمدود : •

o إنشاءات . -إنشاء : إنشاءان 

o كساوات . -كساءات  -كساوان  -كساء : كساءان 

o نَّاء : بنَّاءان نَّاؤون  -بنَّاوان  -بَ نَّائني  -بنَّاوون  -بَ . -بَ ينَ نَّاوِ  بَ

o صحراوات . -صحراء : صحراوان 
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- ١٦٩ -                       الصف الثالث الثانوى         –اللغة العربية 

ا ساملًا : - ١٠  تثنية املنقوص ومجعه مجعً

 .قبلها اسم معرب آخره ياء الزمة مكسور مااالسم املنقوص :  •

o: يَنيْ  -الداعيان  الداعى ون  -الداعِ  ني .الداعِ  -الداعُ

ا مثل  ، فإنَّ ياءه حتذف (قاىض املدينة)كل اسم منقوص إذا مل تدخل عليه أل مثل : (القاىض). أو مل يكن مضافً
 ىف حالتى الرفع واجلر مع تنوينه فنقول:

قاضٍ يفهم روح القـانون وحمـام يـدافع عـن الـربئ (هذا إنسان ساع إىل اخلري داعٍ إىل احلق، وإننا بحاجة إىل 
 واملظلوم) .

 تبقى الياء ىف حالة النصب مثل : (شاهدت قاضيًا عادالً )
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 قال األديب أمحد حسن الزيات :

 ةُ بحْ والصُّ (الذوق األدبى يتكون ىف األديب بالدراسة الواعية لعلوم األدب والقراءة الناقدة لكل فَن مهذب. 
اكـاهتم، بعـد أن  حَ ـد الـنفس بمُ د عىل جمالسهم، وطول االستامع إليهم) وأخْ دُّ املتصلة ألمراء البيان املرموقني والرتَ

عباقرة الذاهبني من بليغ النظم، وفصيح النثر ىف األحـوال املختلفـة، جيمع األديبُ وعاء قلبه عىل خري ما أُثِر عن ال
عة ، ويكتبُ وال يقرأُ، وملاذا يقرأ؟. كأن ولكن …واألغراض املتنوِّ ، وجييبُ وال يسألُ ر ، وال يستشريُ رِّ قَ  هذا الفتى يُ

ــــ ــــادون ىف رأي ــــارصين ال يك ــــاب املع تَّ ــــد هالكُ ــــاء املتق ــــه، وأنَّ األدب ــــزون علي ــــون مني اليتمي متُّ  يَ
 .»إىل حياته بسبب

ح وسائل تربية الذوق األدبى عند األديب. - ١  وضِّ

 .ىف ثلثها  خلص القطعة  السابقة - ٢

 استخرج منها ما يأتى : - ٣

نه، وضع فعله ىف مجلة تامة . زِ  ( أ ) اسم فاعل من فعل ثالثى ، وَ

 مجلة تامة .، وضع فعله ىف ه(ب) اسم فاعل من فعل زائد عىل ثالثة أحرف، وزن

 (جـ) اسم مفعول من فعل ثالثى ، وزنه، وضع فعله ىف مجلة تامة. 

 ،وضع فعله ىف مجلة تامة .ه(د ) اسم مفعول من فعل زائد عىل ثالثة ، وزن

 (هـ ) اسم مكان، وزنه، ثم اجعله اسم زمان ىف مجلة من عندك.

 ( و ) اسم تفضيل ، وزنه ، وضع فعله ىف مجلة تامة.

 ) : صغ من هذا الفعل اسم فاعل، واسم مفعول ىف مجلتني من عندك.(استشار - ٤

هصغ من الفعل (  -٥ نَزَّ  ) اسم مكان وضعه ىف مجلة .تَ

يَّاح. ومأو ملنشآت مهمة، فيهـا مصـنع للسـامد، منظـر أسـوان بـديع، وبخاصـة ىف  - ٦ (أسوان مهبط السُّ
، وقد أصبحت أسـوان أمجـل مـدن مرصـ ىف الشتاء، وهو موسم زيارهتا، وهنايته منتهى الرحالت إليها

 اجلنوب).

âÜn€aÌ@kfiÎ˛a

مطابع زمزمالمطابع األمیریة



2016 -2017اللغة العربية - ال�صف الثالث الثانوى -171-

 

- ١٧١ -                       الصف الثالث الثانوى         –اللغة العربية 

  فعله ووزن الفعل .منهام، وبنيِّ  استخرج من مجل القطعة السابقة اسمى الزمان واملكان، وزن كالّ  -

ع،  -  ٧ ، وال عار وال مغبونٌ وألقفـرت اجلفـونُ مـن املـدامِ ( لو تراحم الناسُ ماكان بينهم جائعٌ وال حمرومٌ
محـو لسـانُ الصـبح مـدادَ لرمحةُ الشـقاء مـن املجتمـع كـام  يَ املضاجع وملَحت اواطمأنت اجلنوب ىف 

 .الظالِم)

 عنيِّ األسامء املشتقة، ونوعها، ووزن كل منها وفعله ىف العبارة السابقة. -

 اضبط كل الكلامت ىف العبارة املكتوبة بني قوسني ىف رأس التدريب . - ٨

 

 

 الكاتب :قال عبد احلميد 

(فإنَّ الكاتب  حيتاج ىف نفسه، وحيتاج منه صاحبه الذ يثق به ىف مهـامت أمـوره أن يكـون حليـام ىف موضـع 
ا للعفـاف والعـدل  ـا ىف موضـع اإلحجـام، مـؤثرً ا ىف موضع اإلقدام، حمجامً دامً قْ احللم، فهيامً ىف موضع احلكم، مِ

ا لألرسار وفيَّا عند الشدائد،  عاملا بام يأتى من النوازل، يضع األمـورَ ىف مواضـعها والطَّـوارق ىف واإلنصاف، كتومً
أماكنها، قد نظر ىف كل فن من فنون العلم فأحكمه، وإن مل حيكمهُ أخذ منه بمقدار مـا يُكتَفـى بـه، يعـرف بغريـزةِ 

ه، ردُ عليه قبلَ ورودِه، وعاقبة ما يصدرُ عنه قبل صدورِ ته  عقله، وحسن أدبه، وفضل جتربته، ما يَ دَّ يُعدُّ لكل أمر عُ فَ
 وعتاده، وهييئُ لكل وجه هيئته وعادته) .

 استخرج ما يأتى : - ١( أ ) 

 أسامء الفاعل . -

 صيغ املبالغة مع بيان وزن كل منها. -

 املصادر مع ذكر فعل كل منها . -

 ما مفرد الكلامت اآلتية ىف ضوء القطعة : - ٢

 شدائد) ؟ -مهامت  -نوازل  -(طوارق 

 ما مجع الكلامت اآلتية ىف ضوء القطعة : - ٣

 عادة )؟ -جتربة  -عاقبة  -( هيئة 

 رأف ) . -أصاب  -انطلق  -(ب ) ( هفا 

âÜn€aÌ@kÛ„br€a
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ة من األفعال السابقة ىف مجل مفيدة . -  هات اسم املرَّ

 (جـ) قال حافظ إبراهيم :
ـــــيطْرتُ إنــــــى لَ  نـِ ــــــاللُ كريمــــــةً  بُ  اخلِ

 

ــــــة وتــــــالقِ    طــــــربَ الغريــــــبِ بأوبَ

  ُ ــــــزُّ وهتَ ــــــدنِ  املــــــروءةِ والن ــــــرَ  ى ذِكْ

 

ـــــــــتاقِ   ةَ املُشْ ـــــــــزَّ ـــــــــامئل هِ  بني الشَّ

 اخرت الصواب ملا يأتى مما بني القوسني : - ١ 

) مرفوعة . ألهنا: (نائب فاعل  -  خرب) . -فاعل  -(اخلاللُ

 صفة ) . -حال  -(كريمة) منصوبة . ألهنا : (متييز  -

) منصوبة. ألهنا : (مفعول ألجله  -  مفعول مطلق). -ول به مفع -(طربَ

 استخرج من البيتني : - ٢

 اسم هيئة، واذكر فعله . -

ا تشابه مع اسم اهليئة واجعله للمرة، ىف مجلة مفيدة من  عندك. -  مصدرً

دَ   ) .عزَّ  -(د) ( نَشَ

 هات اسم اهليئة من الفعلني السابقني ىف مجلتني مفيدتني . -

 

 
 

 قال تعاىل :
 M         9  8  7  6  5  4  3L :٦٠(األنبياء( 
 M¨  §  ¦  ¥©  L) :٣٦يوسف( 
 M     ±  °   ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §   ¦L) :٣٦آل عمران( 
 Mf  e   d  cg  k  j  i   hl  L) :١١النساء( 
 M  j  i  h  g   f  e  d   c  b  a  `  _  ^L) :٦طه( 
 M  s  r  q  p  oL) :١األعىل( 
 M  ¥    ¤     £  ¢  ¡  ے  ~  }  |   {L) :١٣٩آل عمران( 
 M  R     Q  P  O  N  ML) :٤٧ص( 

âÜn€aÌ@ks€br€a
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 وتقول العرب : (التقى الثريان) يريدون التقاء ماء املطر بند األرض .
 استخرج من األمثلة السابقة األسامء املقصورة املفردة . - ١
وهات مفرده ، وبنيّ التغيري الذ حدث ىف ألـف املقصـور عنـد استخرج كل مثنى من األمثلة السابقة،  - ٢

 التثنية .
 التغيري الذ حدث أللف ىف األمثلة السابقة مجعان ساملان ملذكر : استخرجهام، وهات املفرد منهام ، وبنيِّ  - ٣

 املقصور عند اجلمع .
 مستشفى ) . -صغر  -(أدنى  - ٤

 اجلمع . دلة من عندك، وبنيِّ التغيري الذ حدث فيه عنضع مجع كل اسم من األسامء السابقة ىف مج
 أنثى ) . -فتى  -( عصا  - ٥

 ضع مثنى كل اسم من األسامء السابقة ىف مجلة من عندك ، وبنيِّ التغيري الذ حدث فيه عند التثنية . -
ا مناسبًا ضع ىف كل مكان خالٍ  - ٦  :مما يأتى اسامً مقصورً

 رجالن عصاميان. ………( أ ) 
 األخيــار . ………(ب) أنتم 

 األرشار . ………عتزلت ا(جـ ) 
 مقدرات لعملهن . …………( د ) الطالبات 
 يؤدُّون الواجب . ……(هـ ) شاهدت 

 ما يأتى ىف مجل تامة : -هات - ٧

 (أ) مجع مذكر ساملًا ملقصور ىف حالة رفع .

 (ب) مجع مذكر ساملًا ملقصور ىف حال نصب.

ا منتهياً باأللف  والتاء ملقصور ىف حالة جر . (جـ) مجعً

 أجب عن املطلوب ملا يأتى : - ٨

 هذا إنسان ساعٍ إىل اخلري) أعرب االسم املنقوص ، وعلل حلذف يائه .(أ) (

 ما يلزم . وغري (ب) (إننا بحاجة إىل قاض يفهم روح القانون) : ثنِّ كلمة قاضٍ 

 )٥  ٤املاعون: (MF  G    L  K  J  I  HM     NL ( جـ ) قال تعاىل : 

 ما حدث من تغيري عند اجلمع . وبنيَّ هات مفرد ما حتته خط ،  -

ِّ
،
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 قال الشاعر : - ٩

ـــــىإ ـــــ ن ا ع ـــــريً ـــــك خ ـــــراجٍ من  جالً ال

 

ــــــل  ــــــب العاج ــــــة بح ــــــنفس مولع  وال

 (أ) ارشح البيت . 

ا ) :إ(ب) (   نى لراجٍ منك خريً

 ما يلزم . وغريِّ ) للمثنى مرة ، وللجمع مرة أخر  إنَّىاجعل الضمري ىف (  -

 (جـ ) اخرت الصواب ملا يأتى مما بني القوسني :

 مفعول به ) . -حال  -) منصوبة ، ألهنا ( متييز  ا( خريً 

 بدل ) . -خرب  -( مولعة ) مرفوعة ، ألهنا ( صفة 

 

 

 (أ) من قصيدة إليليا أبى ماىض :
ـــــــ ِ ـــــــحتَ ـــــــ يسـنٌّ نف ـــــــواقـإل  يى السَّ

 

ــــــــــــــذاء يإىل األقــــــــــــــاحِ    إىل الشَّ

وايب  ــــــــرَّ ــــــــىتتَك َإىل ال ــــــــرو س  )١( تعْ

 

 نـــــــــــــــاءْ إىل العصـــــــــــــــافري والغِ  

 مـــــــــــن عـــــــــــاله اهللافـــــــــــأرشفَ  

 

دُ لبنـــــــــــان ىف املســـــــــــاءْ   ـــــــــــهَ شْ  يَ

ا  دً ــــــــوْ ــــــــيس طَ ــــــــان ل ــــــــإن لبن  ف

 

ءْ   ـــــــــــامَ ـــــــــــن سَ ا لك ـــــــــــالدً  وال ب

 (ب) قال تعاىل : 

 MÌ  Ë  Ê  É        È  Ç  ÆÍ     Ò  Ñ  Ð  Ï     ÎL) :٢٩البقرة( 
 إىل وطنه األم . ه، ما يشد "إيليا أبو ماىض"وضح ىف ضوء أبيات  - ١

 استخرج من األبيات األسامء املمدودة ، وضع كال منها ىف مجلة . - ٢

ا ما عرفته عن مهـزة امل سامء ) ىف مجل تامة من عندك ، -دودة ( مساءمضع مثنى األسامء امل - ٣ دود مـمتذكرً

 املنقلبة عن أصل عند التثنية .

ِ ىف وزنهورد ) ١(  . إىل العصافري والغناء   إىل الروايب تعري وتكيس :البيت ىف ديوان الشاعر مع وجود كرسْ

âÜn€aÌ@k…iaä€a
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ح التغيري الذ حدث فيها عند اجلمع . - ٤  ىف اآلية القرآنية كلمة مفردة ومجعها ، اذكر الكلمة ثم وضّ

اء  - ٥ رَّ اء  -( قَ رَّ اء ) -بَ رَّ  دَ

ة مضع املثنى واجلمع املناسب من األسامء امل - ا مرَّ دودة السابقة ىف مجل تامة من عندك ، بحيث يكون مرفوعً

 ، ة أخر ا مرَّ  متذكراً ما عرفته عن مهزة املمدود األصلية عند التثنية واجلمع .ومنصوبً

طَاء  - ٦ اء  -اعتداء  -( عَ اء )  -عدّ  رفّ

ا  - ا مرة أخر ىف مجل تامة من عندك ، متذكرً ا مرة ، وجمرورً ما عرفته عن ضع مثنى األسامء السابقة مرفوعً

 ة عن أصل عند التثنية .بمهزة املمدود املنقل

 صحراء ) -بيضاء  -ء ( حسنا - ٧

ضع املثنى واجلمع املناسب من كل اسم من األسامء السابقة ىفِ مجل تامة من عندك ، متذكراً ما عرفته  -

 عن مهزة املمدود الزائدة للتأنيث عند التثنية واجلمع .

اء  -( خطَّاء  - ٨  زرقاء ) . -مشَّ

. مبينَّا ما حدث هلمزة قة ىف مجلة تامة من عندكء السابضع املثنى واجلمع املناسب من كل اسم من األسام -

 املمدود من تغيري .

 
 

ر أنَّ :  تذكَّ

 أشهر األفعال املالزمة للبناء للمجهول

أغلب أفعال اللغة العربية تأتى مبنية للمعلوم ، ويمكن أن تتحول إىل صـيغة املبنـى للمجهـول بعـد حـذف 

. وباللغة العربية كذلك أفعال ماضية جاءت عىل صورة الفعل املبنى للمجهول ، لفظًا ال الفاعل ، وإنابة غريه منابه 

 معنى ، ويعرب ما بعدها فاعالً ال نائب فاعل ومن هذه األفعال .

ى . مَّ : أصابته احلُمَّ  حُ

âÜn€aÌ@kèflb®a

ً
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قىلِجَ : أصيب بالفالِج ، وهو شلل يصيب أحد فُ   اجلسم طوالً . شِ

تُ  عَ أو انْ تُقِ عَ لونُ امْ  : تغريَّ من همِّ أو حزن . هقِ

لُ لِج فؤادُ ثُ   دَ وذهب من اخلوف .ة : بَ

 ذهبَ عقله . ٬نَّ جُ 

.غُ  يْمٌ  مَّ اهلالل : حال دون رؤيته غَ

 ويقترص ىف هذه األفعال عىل املاىض وهو املسموع .

 وهناك خطأ ىف استخدام بعض األفعال ، مثل  :

ترضَ الرجلُ  ىفَّ أو احْ وَ هدَ اجلند . - تَ  واستشْ

فِّ  وُ تُ  ىَ ـوالصواب : تُ َ الرجُ أو احْ
دَ اجلند . -ل رضِ هِ تُشْ  اسْ

 وما بعد هذه األفعال يعرب نائب فاعل .

 أجب عن األسئلة اآلتية :

مَّ  - ١ َ وُ ِتُ  -( حُ تُشْ  - ىفِّ دَ ) . ضع كل فعل ىف مجلة تامة ، وأعرب اجلمل .اسْ  هِ

ابُّ  ............. -املدمن  .............  - ٢  اهلالل ) . ............. -الشَّ

مَّ ضع مكان النقط فيام سبق الفعل املناس - نَّ ) . - مَّ حُ  -ب من األفعال اآلتيه ( غٌ  جُ

 أعرب ما يأتى : - ٣

وُ   (أ) مات أبوه وهو صغري .  أبوه وهو صغري . ىَ ـفِّ (ب) تُ

نَّ الرجل من الفجيعة .  لجَ فؤاده .ثُ (د)  (جـ ) جٌ

 اضبط ما يأتى ، مع إيضاح الفرق بني الفعلني : - ٤

 (أ) استشهد عىل تلك القاعدة بأبيات من الشعر .

مطابع زمزمالمطابع األمیریة
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 (ب) استشهد ىف ميدان القتال .

 قال املتنبى : - ٥

ــــــ قُ ــــــيْ ىلِ الط ولُ يَ ــــــتَ شَ لْ ــــــبُ أكَ  ائبيَّ

 

ـــــــــــــكَ ؤُ ودا  ابِ َ  امعـــــــــــــوالطَّ  ك ىف رشَ

ــــرضَ   ــــام مَ ضْ ف ــــرَ ــــإن أمْ ــــطِبَارف  اصْ

 

إنْ أُ   ـــــــــمْ وَ َ ـــــــــفام محْ ـــــــــىحُ امِ تِزَ  مَّ اعْ

ـــــــن  ـــــــى ولك قَ ـــــــام أبْ مْ ف ـــــــلَ  وإنْ أسْ

 

ــــــ  م تُ مْ لِ سَ ــــــامَ م إىل احلِ ــــــامَ  مــــــن احلِ

 أدبية . بعبارة( أ) ارشح األبيات   

ا للبناء للمجهول ، وأعرب االسم الذ بعده .  (ب) استخرج من األبيات فعالً مالزمً

 (جـ) أعرب ماحتته خط فيها .

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

2018 - 2017
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aÏ‰€aÉç@ 
 

ر أنَّ :ت  ذكَّ
سـمية ، فرتفـع املبتـدأ ن وأخواهتا ) تـدخل عـىل اجلملـة اال( كا

ويسمى اسمها ، وتنصب اخلرب ويسمى خربها ، ومنها ( كان ، أمسى ، 

 أصبح ، ظل ، بات صار، ليس ، مازال ، مادام ) .

ــرب  ــدم اخل ــوز أن يتق ــم :وجي ــىل االس }  |  {  ~   M  ع

 ) ٤٧ -( الروم  Lے   ¡  

 من أخوات كان التى ترفع املبتدأ وتنصب اخلرب :* 

 : كاد / كرب / أوشك . أفعال املقاربة وهى* 

 .: عسى / حر / اخلولق أفعال الرجاء وهى* 

قَ /رشع / طَ  : أخذكثرية منها أفعال الرشوع وهى*   .فِ

 ومن أمثلتها :

 ينتصف . الليلُ كاد  - ١

 أوشكت األزمةُ أن تنفرج . - ٢

 أن يأتى بالفرج . اهللاعسى  - ٣

قَ  - ٤ فِ  . األغصانَ النسيمُ يداعبُ  طَ

ده منهـا مـع كـاد  خرب هذه األفعال مجلة فعلية فعلها مضارع جمرد من أنْ دائامً مع أفعال الرشوع . ويكثر جتـرُّ

 وكرب ويكثر اقرتانه هبا مع أوشك وعسى .

* تدخل ( إن وأخواهتا ) عىل اجلملة االسمية ، فتنصب املبتدأ ويسمى اسمها وترفع اخلرب ويسمى خربها :  

الوحدة الثالثة

 األهداف :
بعد االنتهاء من هـذه الوحـدة 

ا يتوق ع أن يكون الطالب قـادرً
 :عىل أن

.حيدد عمل كان وأخوهتا* 
وأخواهتـا،  يقارن بـني كـان* 

ــاء  ــة والرج ــال املقارب وأفع
.والرشوع

يستنتج مواضع كرسـ مهـزة * 
.إن وفتحها

 .النواسخيعرب مجالً هبا * 
تتضـــمن  يســـتخدم مجـــالً * 

ا  ـــــتخدامً ـــــخ اس النواس
ا  .صحيحً

مطابع زمزمالمطابع األمیریة
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 ، لكنَّ ، ليت ، لعل ) . إنَّ ، أنَّ ، كأنَّ 

ا ( إن هناك مشكلةً وإ ا وجمرورً ا أو جارّ  ةَ حالّ هلا ) .نَّ ثمَّ وجيوز أن يتقدم اخلرب عىل االسم إذا كان ظرفً

 سورة ىف املواضع اآلتية :كمهزة ( إنَّ ) م * تكون

 ) ١٥٣(البقرة :   M   Í  Ì  Ë  Ê  ÉL * ىف أول الكالم :  

 ) ٦٢(يونس :   M'  &  %  $  #  "  !L  * بعد أال :

 » .قالوا : إن احلرب اندلعت « * بعد القول : 

 * ىف جواب القسم : (واهللاّ إنه لتلميذ جمتهد ).

 : * ىف صدر مجلة الصلة

 M©    ¨   §  ¦   ¥  ¤    £  ¢  ¡  ªL) :  ٧٦القصص ( 

 * ىف بدء مجلة احلال : ( أدركته وإنه يركب الطائرة ) 

ىف  هحسب موقع هى واسمها وخربها بمصدر يعرب عىل* تكون مهزة ( أنَّ ) مفتوحة إذا أمكن تأويلها 

 اجلملة مثل : ( علمت أنك ناجح ).

* من أخوات ( إنَّ ) ال النافية للجنس ويشرتط لعملها : أن يكون اسمها وخربها نكرتني ، وأن يكون اسمها 

ه  ال متقنـا عمـالً يضـيعُ  -علم فاشـلٌ متصالً هبا ، وأالتسبق بحرف جر مثل  ال طالبَ  ال منـافق  -أجـرُ

 حمبوبٌ .

 

 

 

 

 

 

)
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 ، لكنَّ ، ليت ، لعل ) . إنَّ ، أنَّ ، كأنَّ 

ا ( إن هناك مشكلةً وإ ا وجمرورً ا أو جارّ  ةَ حالّ هلا ) .نَّ ثمَّ وجيوز أن يتقدم اخلرب عىل االسم إذا كان ظرفً

 سورة ىف املواضع اآلتية :كمهزة ( إنَّ ) م * تكون

 ) ١٥٣(البقرة :   M   Í  Ì  Ë  Ê  ÉL * ىف أول الكالم :  

 ) ٦٢(يونس :   M'  &  %  $  #  "  !L  * بعد أال :

 » .قالوا : إن احلرب اندلعت « * بعد القول : 

 * ىف جواب القسم : (واهللاّ إنه لتلميذ جمتهد ).

 : * ىف صدر مجلة الصلة

 M©    ¨   §  ¦   ¥  ¤    £  ¢  ¡  ªL) :  ٧٦القصص ( 

 * ىف بدء مجلة احلال : ( أدركته وإنه يركب الطائرة ) 

ىف  هحسب موقع هى واسمها وخربها بمصدر يعرب عىل* تكون مهزة ( أنَّ ) مفتوحة إذا أمكن تأويلها 

 اجلملة مثل : ( علمت أنك ناجح ).

* من أخوات ( إنَّ ) ال النافية للجنس ويشرتط لعملها : أن يكون اسمها وخربها نكرتني ، وأن يكون اسمها 

ه  ال متقنـا عمـالً يضـيعُ  -علم فاشـلٌ متصالً هبا ، وأالتسبق بحرف جر مثل  ال طالبَ  ال منـافق  -أجـرُ

 حمبوبٌ .

 

 

 

 

 

 

)
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aÏ‰€aÉç@ 
 

ر أنَّ :ت  ذكَّ
سـمية ، فرتفـع املبتـدأ ن وأخواهتا ) تـدخل عـىل اجلملـة اال( كا

ويسمى اسمها ، وتنصب اخلرب ويسمى خربها ، ومنها ( كان ، أمسى ، 

 أصبح ، ظل ، بات صار، ليس ، مازال ، مادام ) .

ــرب  ــدم اخل ــوز أن يتق ــم :وجي ــىل االس }  |  {  ~   M  ع

 ) ٤٧ -( الروم  Lے   ¡  

 من أخوات كان التى ترفع املبتدأ وتنصب اخلرب :* 

 : كاد / كرب / أوشك . أفعال املقاربة وهى* 

 .: عسى / حر / اخلولق أفعال الرجاء وهى* 

قَ /رشع / طَ  : أخذكثرية منها أفعال الرشوع وهى*   .فِ

 ومن أمثلتها :

 ينتصف . الليلُ كاد  - ١

 أوشكت األزمةُ أن تنفرج . - ٢

 أن يأتى بالفرج . اهللاعسى  - ٣

قَ  - ٤ فِ  . األغصانَ النسيمُ يداعبُ  طَ

ده منهـا مـع كـاد  خرب هذه األفعال مجلة فعلية فعلها مضارع جمرد من أنْ دائامً مع أفعال الرشوع . ويكثر جتـرُّ

 وكرب ويكثر اقرتانه هبا مع أوشك وعسى .

* تدخل ( إن وأخواهتا ) عىل اجلملة االسمية ، فتنصب املبتدأ ويسمى اسمها وترفع اخلرب ويسمى خربها :  

الوحدة الثالثة

 األهداف :
بعد االنتهاء من هـذه الوحـدة 

ا يتوق ع أن يكون الطالب قـادرً
 :عىل أن

.حيدد عمل كان وأخوهتا* 
وأخواهتـا،  يقارن بـني كـان* 

ــاء  ــة والرج ــال املقارب وأفع
.والرشوع

يستنتج مواضع كرسـ مهـزة * 
.إن وفتحها

 .النواسخيعرب مجالً هبا * 
تتضـــمن  يســـتخدم مجـــالً * 

ا  ـــــتخدامً ـــــخ اس النواس
ا  .صحيحً

المطابع األمیریة
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( نجيـب حمفـوظ ) ىف مطلـع روايـة  أهنكه الزمان ، يقـول الروائـى الكبـريىف لقائه بعروس املتوسط بعد أن 

 ( اإلسكندرية أخرياً ) .. مريامار ) عىل لسان ( عامر وجد ) أحد أبطال روايته :(

الشعاع املغسول بامء السامء وقلب الـذكريات املبللـة  طُ  ، نفثة السحابة البيضاء ، مهبِ اإلسكندرية قطر الند

 وع .بالشهد والدم

ىف ذاكرتـك . فأنـت  رُّ وجه قـديم يسـتقالعامرةُ الضخمة الشاهقة عىل جانب الطريق ماثلة أمامك تطالعك ك

ة من  ىءإىل ال ش تعرفه ، ولكنه ينظر ت بجامع بنياهنـا لطول ما استكنت هبا الرطوبة، وأط، كلحت اجلدران املقرشَّ

 النخيل وأشجار البلح .عىل اللسان املغروس ىف البحر األبيض، جيلل جنباته 

ضحيث تفرقع ىف املواسم بنادقُ الصيد، واهلواء املنعش القو يكـاد  م يمتد حتى طرف قًّ ث قـامتى  يفـوَّ

ية كاأليام اخلالية . سة، وال مقاومة جدَّ  النحيلة املقوَّ

 بعد قراءة النص السابق قراءة واعية ، أجب عام يأتى :

 . ثلثها خلص القطعة السابقة بأسلوبك ىف - ١

 دآت ليست بالقليلة، هلا أخبار :تيف النص عدة مب - ٢

ا تعدد للمبتد  ( اإلسكندرية ) ؟ ( أ ) كم خربً

ا نوع أخباره . أ(ب) يف النص مبتد  له عدة أخبار مل تأت بعد املبتدأ مبارشة. عنيِّ هذا املبتدأ ذاكرً

 . (تفرقع ىف املواسم بنادق الصيد) -(يمتد حتى طرف قً)  - ٣

 حول هاتني اجلملتني الفعليتني إىل اسميتني . -

 (اإلسكندرية مهبط الشعاع املغسول بامء السامء) : ما نوع خرب املتبدأ هنا ؟ - ٤

 أعرب ما حتته خط ىف النامذج اآلتية : - ٥

 اإلسكندرية وهناكالقاهرة ،  هنا( أ ) 

 إنسان خملص . هذا(ب) 

  

âÜn€aÌ@kfiÎ˛a

مطابع زمزمالمطابع األمیریة

..



2016 -2017اللغة العربية - ال�صف الثالث الثانوى -181-

 

- ١٨١ -                       الصف الثالث الثانوى         –اللغة العربية 

ا .) . ثمةَّ مَّ الكلمتان (ثَ  - ٦ ا مقدمً ا ما يكون كل منهام خربً  ظرفان بمعنى هناك ، وكثريً

 عرض اجلملتني اآلتيتني :ا

 ( أ ) ثَمَّ خالف بينى وبينَك .

 )١١٥البقرة: (Ml  k  j  i  hL ( ب ) 

رَ بحاجته  - ٧ )ثمَّ ( من ظَفِ ةَ أحدٌ ) ، (ليس ثمَّ مَ َ ىف رعايتها ندِ  تَ قَرصَّ

تَ ) ىف  ةَ ) ىف املثال الثانى من حيث املعنى واالستعامل .وازن بني ( ثمَّ ل ، ( وثمَّ  املثال األوَّ

 

 
 يقول الدكتور طه حسني عىل لسان بطل قصته (أديب) :

(إنى من أنصار احلسن الطبيعى الذي ال جيتلـب وال يشـرت ، وإنـام ختلعـه الطبيعـة وتفيضـه عـىل الوجـوه 

 الذي حتدث عنه املتنبى ، أتذكر بيته ؟ إنه مشهور .والنفوس) ، هذا احلسن 

ــــــةٍ حســــــنُ احلضــــــارة جملــــــوب بِ  يَ  تطْرِ

 

ســــــنٌ   ــــــداوةِ حُ  غــــــري جملــــــوبِ  وىف الب

ه من هيام بعيد، ونبهنـى أنـا إىل مكـانى   وكأن هذا البيت من شعر املتنبى قد أيقظ صاحبي من نوم عميق وردَّ

من شباب الريف أن يديرا بينهام مثل هذا احلديث أو يذكرا مثل هـذا  منه ، وإىل مكانه مني ، فام كان لشابني يافعني

 الشعر .

وأين حديث الريف الساذج الذي ال فلسفة فيه وال تعمق من هذا احلديث الطويل الذي اندفع فيه صـاحبي 

 كأنه السيل ال يرده شىء .

 . ثلثهاخلص القطعة السابقة ىف  - ١

ا اسميهام وخربهيام .ىف النص السابق حرفان ناسخان :  - ٢  استخرجهام حمددً

 ملاذا كرست مهزة ( إنّ ) يف اجلمل اآلتية : - ٣

 )٣٠مريم: (M  a  `   _  ^  ]  \  [     Z  YL ( أ )   

 )٢  ١العرص: (M  '  &  %  $  #  "  !L (ب) 

âÜn€aÌ@kÛ„br€a
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 )٢٦(يونس: L!  "  #  $  %  &  '  )  (  *   +   (( جـ ) 

̈    ©  ¡  ¢  £    ¤M  ( د )    §  ¦   ¥ ª L) :۷٦القصص( 

يْثُ إنَّ فتية السوء عندك دائامً .  ( هـ ) انزعجت حَ

هإنام (أعرب مجلة   - ٤  وليست اسمية . فعلية) مع مالحظة أن اجلملة الواردة بعد ( إنام ) الطبيعة ختلعُ

ل يعرب اسامً لناسخ، استخرجه ، وحدد الناسخ وخربه . - ٥  يف النص مصدر مؤوَّ

 ما مواقع اجلمل اآلتية الواردة ىف النص من اإلعراب : - ٦

 نبهني أنا إىل مكاين ) ؟ -قد أيقظ صاحبي  -( ال جيتلب 

 اضبط ما بني القوسني ( ىف الفقرة ) بالشكل الكامل . - ٧

 أعرب الكلامت التى حتتها خط ىف النامذج اآلتية : - ٨

 .) لعربة( أ ) ( إنَّ ىف ذلك 

 .) أنكاالنا ( ب) (إنْ لدي

ا(جـ) لعل أمامنا  ا كثريً  . خريً

ا يف الواد  كأن(د)   . متعددةكنوزً

 ملاذا فتحت مهزة ( أنَّ ) ىف النامذج اآلتية :  - ٩

اضب.  ( أ ) تركت اللَّعب خمافة أنِّ والد غَ

 )٨١األنعام: (MË  Ê  É     ÈL (ب) 

لِمَ أنَّ البناء قد اكتمل .  (ج ) عُ

  

،
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̈    ©  ¡  ¢  £    ¤M  ( د )    §  ¦   ¥ ª L) :۷٦القصص( 

يْثُ إنَّ فتية السوء عندك دائامً .  ( هـ ) انزعجت حَ

هإنام (أعرب مجلة   - ٤  وليست اسمية . فعلية) مع مالحظة أن اجلملة الواردة بعد ( إنام ) الطبيعة ختلعُ

ل يعرب اسامً لناسخ، استخرجه ، وحدد الناسخ وخربه . - ٥  يف النص مصدر مؤوَّ

 ما مواقع اجلمل اآلتية الواردة ىف النص من اإلعراب : - ٦

 نبهني أنا إىل مكاين ) ؟ -قد أيقظ صاحبي  -( ال جيتلب 

 اضبط ما بني القوسني ( ىف الفقرة ) بالشكل الكامل . - ٧

 أعرب الكلامت التى حتتها خط ىف النامذج اآلتية : - ٨

 .) لعربة( أ ) ( إنَّ ىف ذلك 

 .) أنكاالنا ( ب) (إنْ لدي

ا(جـ) لعل أمامنا  ا كثريً  . خريً

ا يف الواد  كأن(د)   . متعددةكنوزً

 ملاذا فتحت مهزة ( أنَّ ) ىف النامذج اآلتية :  - ٩

اضب.  ( أ ) تركت اللَّعب خمافة أنِّ والد غَ

 )٨١األنعام: (MË  Ê  É     ÈL (ب) 

لِمَ أنَّ البناء قد اكتمل .  (ج ) عُ
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 : )*( املْعىلَّ من قصيدة حلطّان بن 

ـــــــى ـــــــه أنزلن م كْ ـــــــىل حُ ـــــــدهرُ ع  ال

 

ـــــــ   ضمـــــــن شـــــــامخ عـــــــالٍ إىل خفْ

ــــــال  ــــــى )١(ينوغ ن ر الغِ ــــــوفْ ــــــدهرُ ب  ال

 

 ســــــو عــــــريض فلــــــيس يل مــــــالٌ  

ــــــــا  ــــــــدهرُ وي ــــــــاين ال ــــــــام أبك بَّ  رُ

 

ـــــــريض   أضـــــــحكني الـــــــدهرُ بـــــــام يُ

نيــــــاتٌ   ــــــبِ كَ  لــــــوال بُ غْ طَــــــا )٢(رُ  القَ

 

ـــــــــض   ـــــــــن بع دِدن م ـــــــــضرُ  إىل بع

ـــــــــطربٌ   ـــــــــان ىل مض ـــــــــعٌ  لك  واس

 

 يف األرض ذاتِ الطـــــــــول والعـــــــــرض 

ــــــــــــا  ــــــــــــا بينن ــــــــــــام أوالدن  وإن

 

ـــــــــىل األرض  ـــــــــى ع ـــــــــا متش  أكبادن

 لوهبَّــــــت الــــــريحُ عــــــىل بعضــــــهم 

 

ــــــتْ   ــــــ المتنع ــــــضِ  يعين ــــــن الغمْ  م

 *** 
ا االسم واخلرب هلام . - ١ ا ، حددمها ذاكرً  يف النص السابق فعالن ناسخان يعمالن عمالً واحدً

 ( وإنام أوالدنا بيننا ) : ما إعراب كلمة ( أوالدنا ) ىف هذا األسلوب ؟ - ٢

 أين اخلرب ىف اجلمل التالية ؟ وما عالمة إعرابه ؟ - ٣

ا عمله  - نجزً  ما هذا رصيح الرأي . -ليس هذا مُ

-  M  s  r  qp  o  nL : ٣٧( الزمر ( 

-  Mì  ë  ê  éL : ٤٦( فصلت ( 

. فأين يكون خرب هذا سم الواقع بعد (لوال) يعرب متبدأكزغب القطا) : الحظ دائامً أن اال( لوال بنيات  - ٤

ن مجلتني باستخدام (لوال) .  املبتدأ ؟ أهو ظاهر أم حمذوف؟ كوِّ

 أضحكنى ) -أبكانى  -(أنزلنى  - ٥

 : ديوان احلامسة ألبى متام .املصدر(*) 
 : أهلكني .غالنى ) ١(
 : صغار الريش ، واملقصود صغار الطري .غب القطاز) ٢(

âÜn€aÌ@ks€br€a
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ـــامت - ـــذه الكل ـــتكلم ىف ه ـــاءات امل ـــى لي ـــع اإلعراب ـــا املوق ـــرايب  ؟م ـــع اإلع ـــا املوق ـــاءوم   للي

) ؟ يف  مثل قولنا : ( صاحبي وىلَّ

 (هــــاء الغائــــب) يــــاء املــــتكلم)، ومــــا املواقــــع اإلعرابيــــة لــــــ (كــــاف اخلطــــاب) ، و( - ٦

 يف النامذج اآلتية :

 قناة السويس اجلديدة شقها املرصيون بسواعدهم -أخربين عىل  -( أ ) كلمك حممد 

 إهنا ناجحة ؟ -إننى سعيد  -(ب) إنك خملص 

 زينب أخالقها محيدة ؟ -أخى مسافر  -(جـ) أخوك مؤدب 

 السويس اجلديدة فيها إنجاز وإعجاز . قناة -مني الرضا  -( د ) منك العتابُ 

 عراب البيت األول من النص السابق ؟إما  - ٧

 .أخذ التلميذ يكتب الدرس)( -(أخذ التلميذ القلم)  - ٨

 ح الفرقَ بني الفعل (أخذ) ىف املثال األول والفعل أخذ يف املثال الثانى مع التعليل وضِّ 

 قال لبيد : - 

ــــــال  ــــــا خ ــــــل يشء م ــــــلُ  اهللاَأال ك  باط

 

ـــــــلُ   ـــــــة زائ ـــــــيم ال حمال ـــــــلُّ نع  وك

 ( أ ) علل لنصب لفظ اجلاللة ( اهللا ) ورفع كلمة ( باطلُ ) يف البيت السابق . 

 النافية للجنس ، ثم بني حكم اسمها من حيث اإلعراب والبناء مع التعليل .( ب) استخرج من البيت ال 

 ال القوم قومى ، وال األعوان أعوانى . - 

 يضلُّ من يسري بال وعي . -

 ال يف املكتبة فهارس وال خمطوطات . -

 بَطلَ عمل (ال) ىف األمثلة السابقة . فلامذا ؟ -

  

المطابع األمیریة
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 صية لتوفيق احلكيم بعنوان ( مدرسة املغفلني ) ، يتحدث عن الشيخ البلبيسى قائالً :صمن جمموعة ق

العني .. ولكنى سمعت به ممن رأوه وعرفوه .. ( فقد كان لذلك الرجل صيت ىف األقـاليم  رؤية )١(( مل أره قَطّ 

تفـرض عـىل النـاس التبجيـل  هيئةمنذ أكثر من ثلث قرن) ، كان رجالً فارع الطول ، فيام يقال ، ضخم اجلرم ، ذا 

اهلامة ، أشيب  عظيمواالحرتام .. وكان شديد العناية بثيابه، ال يرتد منها إال ما غال ىف الثمن وزاد يف املهابة .. إنه 

 اللحية ، طويل املسبحة ، كبري العاممة .

 . ثلثهاخلص القطعة السابقة ىف  - ١

ا إليه ورد ىف هذا النص الساب - ٢  ق ؟كم مضافً

ا تأخر اسمه عىل خربه . - ٣  استخرج ناسخً

 .. وضح ذلك البلبييس). ما عدا اسامً واحداً  أسامء كان يف النص كلها ضامئر مسترتة تعود عىل ( الشيخ - ٤

 رؤية العني ). قَطّ أعرب قوله السابق : ( مل أره  - ٥

 ( ال يرتد منها إال ما غال ىف الثمن ). - ٦

 الواقع بعد إال يف اجلملة السابقة؟ وما نوع هذا االستثناء؟ما إعراب االسم  -

 . أعرب ما حتته خط يف النص السابق - ٧

 ا .ط الكلامت التي بني القوسني ضبطًا صحيحً ضبا - ٨

٩ -  M     p          o  n  m  lL)٤٠( . 

 منهام وخربه . خان . عيَّنهام ، وبني اسم كل سىف اآلية فعل وحرف نا

 ) قط ، ظرف زمان ملا ميض اذا سبق بنفى .١(

âÜn€aÌ@k…iaä€a
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·ç¸a@laä«g@Ûœ 
 تذكرَّ أنَّ :

* التقديم والتأخري كثري ىف اجلملة العربيـة ، والبـد مـن ربـط اإلعـراب 

 باملعنى .

 * كال وكلتا :

 ضيفتا إىل ضمري تعربان إعراب املثنى.إذا أُ  (أ)

 مررت بكليهام . -      حرضكالمها .       -

 مررت بكلتيهام . -حرضت كلتامها .       -

(ب) إذا أُضيفتا إىل اسم ظاهر تلْزمان األلـف، وإعـراهبام يكـون بحركـة 

ا . ا ونصبًا وجرً رة رفعً  مقدّ

 لبني .مررت بكال الطا -  حرض كال الطالبني . -

 مررت بكلتا الطالبتني . -  حرضت كلتا الطالبتني . -

 * من املنصويات :

 » .زرت األستاذ « املفعول به : 

MG  F  E  D  C  B   A  @  ?  >H     K  J  I املفعــــــول املطلـــــــق :

L  ML : ١٦٤(النساء( 

الً «ما ينوب عن املفعول املطلق :  ذَ  » .فرحت جَ
 » .وال متيلوا كل امليل -
ا .ا -  ذكروا اهللا كثريً
 رضبت اللص سوطًا . -

ا للضيف«املفعول ألجله :   » .زينت املدينة إكرامً
ا«: احلال  » .عاد اجليش منترصً

االتمييز  » .: اشرت املدرس عرشين كتابً
  

الوحدة الرابعة

 األهداف :
بعد االنتهاء من هـذه الوحـدة 
ا  يتوقع أن يكون الطالب قـادرً

مل أن:  ظ
يعــرف مواضــع التقــديم  *

.اجلملة العربيةوالتأخري ىف 
.يربط اإلعراب باملعنى* 
ــــا *  يســــتخدم كــــال وكلت

ا ا صحيحً .استخدامً
ــا  * ــوبات إعرابً ــرب املنص يع

ا  .صحيحً
يســـــتخدم املنصـــــوبات  *

ا ا صحيحً  .استخدامً
 

المطابع األمیریة
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ينيِّة الشاعر (أمحد شوقى) :  من سِ
ــــ ــــال م ــــا رصـوسَ ــــبُ عنه ــــال القل ــــل س  ه

 

ـــــــه  ح ـــــــا جرْ ـــــــى أو أسَ ـــــــانُ املؤسِّ  الزم

ت الليــــــــاىل عليـــــــــه  ـــــــــرَّ  كلــــــــام مَ

 

هـــــــــدرقَّ   ـــــــــى والعَ قَسِّ  ىف الليـــــــــاىل تُ

نـــــــــتْ  )١(مســـــــــتطارٌ    إذا البـــــــــواخرُ رَ

 

لَ   س أَوَّ ــــــرْ ــــــد جَ عْ تْ بَ ــــــوَ ــــــل أوْ عَ  اللي

ــــــيمِّ   ــــــة ال ــــــلٌ  )٢(يابن ــــــوك بخي ــــــا أب  م

 

ــــــــبْس  ــــــــع وح ــــــــا بمن ــــــــهُ مولع  مال

وْ    أحــــــــرامٌ عــــــــىل بالبلــــــــه الــــــــدَّ

 

ـــــنسِ  )٣(حُ   ـــــل ج ـــــن ك ـــــريِ م ـــــالٌل للط  ح

 كــــــــــل دار أحــــــــــقُّ باألهـــــــــــل إال 

 

ـــــــسِ   ـــــــثٍ مـــــــن املـــــــذاهبِ رجْ  ىف خبي

ـــــــــلٌ   جَ رْ ـــــــــى مِ س اعٌ  )٤(نفَ ـــــــــى رشِ  وقلب

 

ســـــــى  ـــــــري وأرْ ـــــــامَ ىف الـــــــدموع سِ  هبِ

ـــــــرا  ـــــــارَ وجم ـــــــك الفن ـــــــىل وجه  واجع

 

ــــــس  ــــــدَ الثغــــــرِ بــــــني رمــــــل ومكْ  كِ يَ

ـــــغلت باخللـــــدِ عنــــــهطو   نـــــى، لـــــو شُ

 

ـــــــه ىف   ـــــــازعتنى إلي ـــــــىن ـــــــدِ نفس  اخلل

 استخرج من األبيات : - ١ 

 (أ) فعلني الزمني، وآخرين متعديني .

ا تقدم عىل املبتدأ، وبنيِّ (ب  ه.محكم تقدُّ  ) خربً

هل يكون ترتيب اجلملة الفعلية دائامً عىل النحو اآلتى : الفعل، ثم الفاعل، ثم املفعول ؟ النص يسـتطيع  - ٢

 أن يوضح رأيك.

ا أمام حجرة املكتب مذاكرة جيدة ابتغاء الفهم ).(ذاكر حممد درسه  - ٣  صباحً

اها. - ا إيَّ  ىف النموذج السابق عدة منصوبات مرتبطة بالفعل (ذاكر). حدد هذه املنصوبات . معربً

ا ) . - ٤  ( ما له مولعً

 هذه اجلملة لو أراد الدارس إعراهبا لقال : -

 . رفعما : اسم استفهام مبتدأ مبنى عىل السكون ىف حمل 

 له : جار وجمرور ىف حمل رفع خرب للمبتدأ ( ما ) . 

عٌ ١( زَّ فَ  ) مستطار : مُ
 ) ابنة اليم : املقصود هبا السفينة .٢(
 ) الدوح : مجع دوحة وهى الشجرة العظيمة واملقصود هبا الشجرة التى يستظل هبا وهى مرص .٣(
املاء ويولد البخار . ه) مرجل : القدر الذ يغىل في٤(

âÜn€aÌ@kfiÎ˛a
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ا : حال منصوب  الفتحة الظاهرة . اوعالمة نصبه ةمولعً
 ومن اجلملة السابقة ، يستطيع الدارس أن يستنتج ما يأتى :

 أن تركيب االستفهام :
الَكَ (  َا  - مَ اهلَ د  -مَ مَّ ا ملُِحَ ا لِلناس  -مَ ُنَّ  -مَ اهلَ اىلِ ) . -مَ  مَ

 كان موقعهام موقع احلال . وهذه مجلة نامذج تؤكد احلالية: )اسم مفرد أو مجلة(لو جاء بعده 
ا ( يدً عِ بْ  -ما لِلناس عابسني  -مالَكَ سَ ْجَ ُنَّ حيُ ا -ن عن العمل ماهلَ  ) .حزينا يلِ مَ

ا أن أدوات الرشط فيهـا ليسـت ىف النص  - ٥ د أركان مجلتها ، مدركً دها ، وحدِّ السابق أساليب رشط . حدّ
 بجازمة .

 
 

 ) :عباس حممود العقاد ) ىف ديوانه (يقظة الصباححتت عنوان ( املزمار ) ، يقول ( 

ـــــــــجيّاً  ـــــــــوتا ش ـــــــــتعيدُ ص ـــــــــا املس  أهيّ

 

ــــــعُ   ــــــؤاد رجْ ــــــذا الف ــــــبُ ه سْ ــــــهْ )١(حَ  حنين

ـــــــــــذكى أوارا  ـــــــــــار ت ـــــــــــات املزم   )٢(نفث

 

ـــــــــكونه  ـــــــــرده وس ـــــــــولُ ب ـــــــــى ط  رابن

ـــــــــأَنَّ   ا وك ـــــــــدً ـــــــــذكر عه ـــــــــار ي  املزم

 

ــــــبا   ــــــس الص ــــــان مه ــــــك ــــــونه يَّ نَجِ  غص

ــــــــه مــــــــن غــــــــرام   علَّمــــــــوه ومــــــــا ب

 

 

ـــــــــأنـَّ  ــــــــهـ ــــــــفوه وحزين ــــــــد ص  ةَ الوج

ـــــــيمٌ   ـــــــب نس ـــــــرة املح ـــــــن زفْ ـــــــن م  أي

 

 

ــــــــــه  ــــــــــده بيمين ــــــــــز مه ــــــــــا ه املَ  طَ

ـــــــام  ـــــــا فل ـــــــو طليقً ـــــــذا اهل ـــــــان ه  ك

 

 

 حبســـــــــوه أبكـــــــــى ببـــــــــثِّ أنينـــــــــه 

 )٣(أيقـــــــظ الـــــــنفس واخلـــــــواطر وســـــــنى 

 

 

ـــــــز  ـــــــه )٤(افن ـــــــن كمين ـــــــاطر م ـــــــل خ  ك

ـــــــــا  ـــــــــدان كالن ـــــــــريح منش ـــــــــا وال  أن

 

 

ــــــجونه  ــــــالل ش ــــــن خ ــــــاس م ــــــرب الن  يُط

 

 

ا ) ىف البيت الثانى ، و (املزمار ) ىف البيت الثالث ؟ - ١  ما إعراب كلمة ( أوارً

 نزا ) ؟ -أيقظ  -علّم  -راب  -ما فاعل األفعال : ( تذكى  - ٢

  نوعه ، ومعموله .ىف األبيات اسم مشتق ، بنيِّ  - ٣

 رجع : الرجع ترديد الصوت .) ١(
ا . ) تذكى أوارا :٢(  تشعل نارً
 .وسنى : كثرية النعاس) ٣(
 نزا : وثب وطمع.) ٤(

âÜn€aÌ@kÔ„br€a
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اه .استخرج من النص ملحقً  - ٤ ا إيَّ  ا باملثنى معربً

 هذا الفؤاد رجع حنينه ) . )∗(( حسبُ  - ٥

-  (  -املضارع (يكفـى) . فـام إعـراب الكلـامت : ( هـذا  اسم فعل يساو هناإذا علمت أن كلمة ( حسبُ

 رجع ) ؟ -الفؤاد 

 النص من اإلعراب ؟ ما موقع اجلمل اآلتية الواردة ىف - ٦

ا  -( رابنى طول  ى ) . -يذكر عهدً  أَبْكَ

أدوات الرشط غري اجلازمة يالحظ كثرهتا ىف لغة الشعر . استخرج من النص السابق أسلوب رشط أداته غـري  - ٧

 جازمة وحدد أركان هذا األسلوب .

 خط ىف النموذجني اآلتيني :أعرب ما حتته  - ٨

 . قلبههذا إنسان جمروحٌ  - عليّاهذا رجل ضاربٌ 

 أعرب ما حتته خطّ من كلامت النص السابق . - ٩

 
 

من الوصايا القرآنية آيات ثالث اجتمع فيها كل ما حرم اهللا وكل ما وىص به ودعا إليه ، ومجاع هـذه األمـور 

 قال اهللا تعاىل : السلوك اإلنسانى وعامد السعادة املنشودة ، عرشة هى مالك استقامة

 M¡   ̈ §  ¦  ¥  ¤  £    ¢©  ®     ¬   «  ª¯  ±  °²    µ   ́ ³

¸    ¶¹  ¼  »  º½  Å  Ä  Ã  Â  Á    À  ¿  ¾Æ    Ë     Ê  É  È  Ç

Î      Í  ÌÏ     Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð+  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !,     -
0  /  .1  6         5  4  3  27  >  =  <  ;  :  9  8?  B  A   @C  

N  M  L  K  J   I  H  G  F  E  DO    U  T  S   R  Q  P

ا نحـو قولـه تعـاىل ( ) ∗( w    تأتى حسب كاسم بمعنى كاف ، وتدخل عليها الباء الزائدة وتعرب مبتدأ نحو (بحسبك درهم ) ، كام تعـرب خـربً
|  {  z  y  x}  كام تأتى اسام لناسخ ىف قوله تعاىل () :  &  %  $  #  "  !'(  .( 
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VW    ]  \   [  Z  Y  XL) :١()۱٥۳-۱٥۱األنعام(. 

 ىف النص الكريم عرش وصايا ، حددها بإجياز . - ١

٢ - )  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð.( 

 اآلية مجلة هلا حمل من اإلعراب، وبنيِّ موقعها .استخرج من 

ا فاعلها . - ٣  ىف اآليات السابقة أفعال وردت الزمة ، أ غري ناصبة ملفعول به . حدد هذه األفعال معربً

)Å  Ä  Ã  Â  Á    À  ¿  ¾Æ   : ١٥١) (األنعام( 

 ما إعراب ( ما ) ىف هذه اآلية الكريمة ؟

 عىل السكون ىف حمل نصب .(ج) إعراهبا ( بدل ) مبنى 

 ال تقربوا السيئات الظاهر منها والباطن . - ٤

 ىف اجلملة السابقة استخدم لفظى التوكيد ( كلها ) و (كالمها ) ىف املوقع املناسب واإلعراب املناسب . -

 ىف اآليات الكريمة اسم من األسامء اخلمسة . عينه وبنيِّ موقعه اإلعرابى ىف مجلته . - ٥

 وذج لإلعراب :نم - ٦

 ).١٥١)(األنعام: ¢    £  ¤  ¥  ¦  §    ( قوله تعاىل :

ا تقديره أنت .  قل : فعل أمر مبنى عىل السكون ، والفاعل ضمري مسترت وجوبً

: تعالَ : اسم فعل أمر مبنى عىل حذف النون وواو اجلامعة ضمري مبنى عـىل السـكون ىف حمـل رفـع  تعالوا* 

 فاعل ، ومجلة ( تعالوا) ىف حمل نصب مقول القول .

: فعل مضارع جمزوم لوقوعه ىف جواب الطلب ( تعالوا ) وعالمة جزمه حذف حرف العلـة ، والفاعـل  أتلُ 

ا تقديره أنا .  ضمري مسترت وجويً

 اإلمالق : هو الفقر .) ١(
 * أشده : قواه .

 * القسط : العدل واملقصود به هنا االعتدال ىف األخذ والعطاء عند البيع والرشاء .
 . سع : القدر والطاقة* الو
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م    : ( ما ) اسم موصول مبنى عىل السكون ىف حمل نصب مفعول به .ما حرَّ

م : فعل ماض مبنى عىل الفتح .  حرَّ

م بُّكُ  : ( رب ) فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ، و ( كم ) ضمري مبنى ىف حمل جر مضاف إليه . رَ

 اإلعراب .ومجلة ( حرم ربكم ) صلة املوصول ( ما ) ال حمل هلا من 

 أعرب النموذج اآلتى : - ٧

 ).١٥١) (األنعام : ¾  ¿  Å  Ä  Ã  Â  Á    À( قوله عز وجل :

 

 

M  Ô  Ó   Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  :فال اهللا تعاىل

Ú  Ù  Ø  ×    Ö  ÕÛ     ã  â  á  à  ß  Þ        Ý      Ü    ,       +  *  )  (      '        &  %  $       #    "     !
      G  F  E          D  C     B  A  @  ?       >   =      <  ;   :  9  8       7      6  5  4       3  2  1  0     /  .  -

  U           T  S  R       Q  P  O  N  M       L  K    J  I  HL)١()٢٩ – ١١دثر: امل(. 

* * * * 
 حيفل النص القرآنى بمجموعة من املنصوبات التى خيتلف موقعها اإلعرابى . - ١

ـا  -صفة منصوبة  -استخراج من هذه املنصوبات : حاالً مفردة  ا  -مفعوالً مطلقً ا منصـوبً نائبًـا عـن  -خـربً

 املفعول املطلق .

٢ -  )  Ø  ×    Ö  Õ( ل ( أن أزيد ) ؟  : ما املوقع اإلعرابى للمصدر املؤوَّ

٣ – )  Ó   Ò  Ñ.( 

ا : مبسوطا) ١( ا    ممدودً ا : حضورً  . * شهودً
 . * كال : أداة زجر وردع  * مهدت له : بسطت له اجلاه العريض . 

ا : * إنه كان آل ا : مشقة  .ية تعلل الردع آياتنا عنيدً  . * صعودً
احة للبرش : أ اجللد لفحة جتعله شديد السواد  . * لوَّ
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د ) بأن قيل ىف غري النص القرآنى : - هَّ ا ) لو غرينا من صيغة الفعل ( مَ  هل يتغري إعراب كلمة ( متهيدً

د له  دوا له  -( أمهّ د له ) ؟ -مهَّ  أنا ممهِّ

 فام معناها ؟)٢٤(املدثر: M>   =      <  ;   :  9L  قوله تعاىل : وردت ( إن ) مكسورة اهلمزة ساكنة النون ىف - ٤

 ما إعراب املنصوبات التى حتتها خط ىف النامذج اآلتية : -٥

 يظــنـَّــان كلَّ الظن أالَّ تالقيا          جيمع اهللا الشتيتني بعدماوقد (أ) قول الشاعر : 

 )٤النور: (M  f  e    dL (ب) 

ا طويال .(جـ) كلمته  ا ورست ىف املدينة سريً  كثريً

ا ) - ٦ ا وفريً  ( جعلت له طعامً

ا ما يلزم . - ل اجلملة الفعلية السابقة إىل اسمية، مغريً  حوِّ

 

 
 قائالً : همحة هبم ، يصف املوىل نفسه لعبادىف الشفقة عىل خلق اهللا تعاىل والر

M   =  <  ;  :  9       8L) :٦٥احلج( 

 )٣ - ٢الفاحتة: M  -  ,  +   *  )  (  '  &L)  :ويقول عز من قائل

 وىف ذلك يقول املفرسون : ( الرمحن ) اسم يدل عىل العطف والرأفة واللطف والكرم ، و( الرحيم ) مثله .

ا اتصافه بالرأفة والرمحة -عزَّ وجل  -وقد أرسل املوىل  |  {  M  رسوله ذا اخللق الكريم ، مؤكدً

 )١٢٨التوبة: (ª  ©L       ے  ¡  ¢   £  ¤  ¥  ¦  §  ¨  ~

الشفقة والرمحة من أخالق اإلسالم أدركهام الفاروق عمر بن اخلطاب ، حـني دخـل عليـه عاملـه فوجـده ( 

مستلقيا عىل ظهره وصبيانه يلعبون عىل بطنه ، فأنكر ذلك عليه . فقال له عمر : كيف أنت مـع أهلـك ؟ قـال : إذا 

 سكت الناطق . فقال له : اعتزل ، فإنك ال ترفق بأهلك وولدك ، فكيف ترفق بأمة اإلسالم ؟ ) .دخلتُ 

 عرب عن موقف عمر مع عامله ىف عبارة مساوية من عندك . - ١

âÜn€aÌ@kèflb®a
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 ( يصف املوىل نفسه ) - ٢

 (أ) أعرب كلمة ( نفسه )

ـــة ( ا ـــا كلم ـــدمنا فيه ـــو ق ـــة ل ـــدث للجمل ـــاذا حي ـــل (ب) م ـــىل الفع ـــوىل ) ع ـــارعمل  املض

 ) ؟( يصف

 ( ذا اخللق ) تعرب كلمة ( ذا ) صفة للرسول منصوبة باأللف ، فلامذا ؟  - ٣

 بني سبب رفع ( ذو ) و ( أخو ) بالواو ىف قول الشاعر : - ٤

ـــــه ـــــيم بعقل ـــــقى ىف النع ـــــل يش  ذو العق

 

ــــــنعم   وأخــــــو اجلهالــــــة ىف الشــــــقاوة ي

ا اسامً منها  - ٥  ة ، ما األسامء اخلمسة ؟ اذكرها واضعً ىف عدة مجل من عندك بحيث يكون هذا االسم فاعال مرَّ

ة ثالثة . ا إليه مرَّ ا لــ ( كان ) مرة ثانية ومضافً  وخربً

هل تعرب كلمة ( أخ ) إعراب األسامء اخلمسة، بحيث ترفع بالواو، وتنصب بـاأللف، وجتـر باليـاء يف  - ٦

 النامذج اآلتية؟

ا   سكنت مع صديق مؤدب وأخ كريم؟ -هذان أخوا عيلٍّ  -إنَّ أخى مسافر غدً

 الشفقة والرمحة كلتامها من أخالق اإلسالم: -٧

َ؟ ومـــا عالمـــة اإلعـــراب؟ وهـــل بـــني هـــذه الكلمـــة
 مـــا إعـــراب كلمـــة (كلتامهـــا)؟ وملِ

 واملثني صلة؟

 من املالحظ إضافة كلمة (كلتا) يف املثال السابق إىل ضمري. -٨

 إىل اسم ظاهر، مثل قوله تعاىل:ماذا حيدث هلذه الكلمة إعرابيًا لو أضيفت 

 M  Ä  Ã  Â  ÁL : ٢٣(الكهف.( 

ا عىل (كال).  ما جيري عىل (كلتا) جير متامً

د هذه اجلملة، مبينًا الفعل والفاعل واملفعول. - ٩  يف النص السابق مجلة فعلية تقدم فيها املفعول عىل الفاعل. حدِّ

 أعرب ما حتته خط يف النامذج. -١٠

 كلامت الفقرة التي بني القوسني بالشكل كامل.اضبط  -١١
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معلقة (عنرتة بن شداد العبيس) التي تتجىل فيها روح الفارس شـديد البـأس يف احلـرب، رهيـف احلـس  نم

 رقيق املشاعر يف احلب:

ــــالَّ  ــــكٍ  ه ــــة مال ــــا ابن ــــل ي ــــألْتِ اخلي  سَ

 

ــــــتِ   ــــــةً إن كن ــــــي جاهل لمِ ــــــام مل تعْ  ب

ـــــربكِ   ـــــيخي ـــــائعَ أنن دَ الوق ـــــهِ ـــــن شَ  مَ

 

ــــدَ املَغــــنم  ــــفُّ عن ــــوغي وأَع ــــى ال  أغش

ـــــأر  ـــــا ف ـــــاءُ حويته ـــــو أش ـــــانمَ ل  مغ

 

ــــــى  مِ تكرُّ ــــــا وَ ــــــا احلي ين عنه ــــــدُّ  فيص

ــــــل  ــــــاحُ نواه ــــــكِ والرم ــــــد ذكرت  ولق

 

ــــى  مِ ــــدِ تقطــــرُ مــــن دَ ــــيضُ اهلن ــــى وب  من

ــــــوددتُ   ــــــلَ ف ــــــا تقبي ــــــيوف ألهن  الس

 

ـــــــم   ملعـــــــتْ كبـــــــارق ثغـــــــرك املُتبَسِّ

 

 

ـــــتُ  ـــــا رأي ـــــم مل ه ـــــلَ مجعُ ـــــوم أقب  الق

 

ــــــذامرون  م )١(يت ــــــذمَّ  كــــــررتُ غــــــري مُ

 يــــــدعون عنــــــرتَ والرمــــــاحُ كأهنــــــا 

 

 بئــــــريف لبــــــان األدْهــــــم )٢(أشــــــطانُ  

هــــــهِ   جْ ة وَ  مازلــــــتُ أرمــــــيهم بغــــــرَّ

 

لَ   ــــــهابَ وَ لَ  )٣(نِ ب ــــــى ترس ــــــدم )٤(حت  بال

ــــــع القنــــــا بلبَانــــــهِ   ــــــن وقْ  فــــــازورَّ مِ

 

ـــــــــم  ـــــــــربة وحتمحُ ـــــــــكا إىلَّ بع  وش

 مـــا املحـــاورةُ اشـــتكىلـــو كـــان يـــدري  

 

لِّمـــــى  كَ ـــــمَ الكـــــالمَ مُ لِ  ولكـــــان لـــــو عَ

رْ   ــــدُ ــــوت ومل تَ ــــأن أم ــــيتُ ب ــــد خش  ولق

 

ــــم  ضَ مْ ــــى ضَ ــــىل ابن ــــرةٌ ع ــــربِ دائ  )٥(للح

ــــــــرىض ومل أشــــــــتمهام ىْ مَ ـالشاتِــــــــ   عِ

 

 لْقهـــــــــام دمـــــــــىأن إذا مل يْ والنـــــــــاذرَ  

البيت الرابع مجلـة أعرهبـا وبـنيِّ اجلمل بعد النكرات صفات وبعد املعارف أحوال. يف الشطر األول من  -١ 

 وظيفتها. حالية هي أم صفة.

د املعارف أحوال، فال حتقق هلذا القول إالَّ بعد اكتامل أركان اجلملة األساسية، ـل بعــال إن اجلمـحني يق -٢

 املبتدأ واخلرب لالسمية، والفعل والفاعل للفعلية فهل هذا متحقق يف:

 اجلسامنية؟) أقبل الرياىض يظهر قوته  أ (

ا عىل القتال.١( ) يتذامرون: حيض بعضهم بعضً
 ) أشطان: مجع شطن وهو احلبل الطويل يستقي به من البئر أو تشد به الدابة.٢(
 ) لبانه: املقصود صدره.٣(
 ) ترسبل: تغطى.٤(
دان عنرتة بالقتل، فقال عنرتة أنه يتمنى لقاءمها يف املعركة.ـرة وكـه عنتـو اسم لشخص قتلـ) ضمضم: ه٥(  ان ابناه يتوعَّ

âÜn€aÌ@kêÖbé€a

المطابع األمیریة
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 (ب) رأيت بلبالً يغرد يف قفص ذهبي؟

 ما مواقع اجلمل اآلتية املوضوع حتتها خط: -٣

 بانتظام؟ دروسه يذاكر) حممد  أ (

 بصوت مرتفع؟ يضحك(ب) أقبل حممد 

 ؟حيرتمونه زمالؤه(ج) قابلت طالباً 

 الفاعل يعمل عمل الفعل؟ما إعراب كلمتي (عريض) و(دمي) يف البيت األخري، مع مالحظة أن اسم  -٤

اها. -٥ ا، إيَّ دها، معربً  يف البيتني األول والثاين مجلةُ منصوبات حدِّ

 استخرج من النص السابق: -٦

ا. ا مؤوالً جمرورً  (أ) مصدرً

 (ب) األساليب الرشطية، مبينًا نوع األداة.

 أعرب ما حتته خط يف النص السابق. -٧
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: ر أنَّ  تذكَّ
تبَ  - تبَتْ  -الفعل املايض يبُنى عىل الفتح، مثل: (كَ ) ويُبنى عىل الضـم كتبَا -كَ

إذا اتصل بواو اجلامعة، مثل: (كتبُوا) ويبنى عىل السكون إذا اتصل بضمري رفـع 

تبْتَ  تبْتِ  -متحرك، مثل: (كَ تبْتُ  -كَ تَبْنَا  -كَ  كتبْن). -كَ

 نون التوكيد أو نون النسوة: املضارع يبنى إذا اتصلت به -

تبَ   (يبنى عىل الفتح). نَّ نون التوكيد: ليَكْ

نَ (يبنى عىل السكون). عْ ضِ رْ  نون النسوة: يُ

 املضارع ينصب إذا سبقه حرف ناصب. -

 - ةالسـببيفـاء  -واو املعية  -الم التعليل  -حتى  -كى  -إذن  -لن  -(أن 

 الم اجلحود).

 جازم: املضارع جيزم إذا سبقه حرف -

 ال الناهية). -الم األمر  -لـامَّ  -( مل 

ـــب  - ـــواب الطل ـــارع ىف ج ـــل املض ـــزم الفع ـــي"جي ـــر والنه ـــب "األم ـــدم الطل ـــط أن يتق ا برش ـــوازً  ج

ـــل :  ـــب مث ـــىل الطل ـــا ع ـــارع مرتتبً ـــل املض ـــون الفع ـــل ، وأن يك ـــىل الفع كَ "ع رْ ينِ أزُ رْ نُ "، "زُ ـــدْ  ال تَ

لمْ   ."من األسد تَسْ

ـــواب  - ـــارع ىف ج ـــزم املض ـــىوج ن ـــل: إن تزرْ ) مث ـــه (إنْ ـــذوف أدات ـــدير رشط حم ـــىل تق ـــب ع  الطل

ك   ."تدنُ من األسد تَسلمْ  إالَّ  –أزرْ

 أدوات الرشط اجلازمة جتزم فعلني: -

 فعل الرشط، وجواب الرشط

الوحدة اخلامسة

 األهداف :
بعد انتهـاء الوحـدة يتوقـع أن 

ا عىل أن  :يكون الطالب قادرً

يستخدم الفعل املـاىض مـع  *
.ضامئر الرفع املنفصلة

يتعرف مواضع بنـاء الفعـل  *
.املضارع

ــارع  * ــل املض ــتخدم الفع يس
.املنصوب ىف لغته

يميز الفعل املضارع املجزوم  *
بحرف، واحلـرفني (أدوات 

.الرشط اجلازمة)

مطابع زمزمالمطابع األمیریة
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نْ  - األدوات هي: (إنْ  ا  - مَ امَ  -مَ هْ انَ  -تى مَ  -مَ يَّ يْنَ  -أَ يْث -أَ  ).امُ حَ

 يكون بالسكون أو بحذف حرف العلة.النصب يكون بالفتحة واجلزم 

 األفعال اخلمسة ترفع بثبوت النون وتنصب وجتزم بحذف النون: -

 مل يكتبَا / مل تكتبَا. -لن يكتبَا / لن تكتبَا  -يكتبَان / تكتبَان 

 مل يكتبُوا / مل تكتبوا . –لن يكتبُوا / لن تكتبُوا  –يكتبون / تكتبُون 

 مل تكتبِي . –تكتبني / لن تكتبِي 

 * فعل األمر يبنى عىل ما جيزم به مضارعه مثل :

 اسع مضارعه املجزوم : ال تسع . –كتبْ مضارعه املجزوم : مل يكتبْ .         ا -

 افهموا مضارعه املجزوم : لتفهموا . -

 

 

مـادة ، رفتْ بعام الرَّ ـا واجبًـا عـىل الفـاروق  ىف أيام قحط ، هلك فيها الزرع ، وساد اجلفاف وعُ وأصـبح حقّ
ا إىل عمرو بن العاص واىل مرص يقول فيه : ) أن يُغيثَ الناس ىف موطنهم ، أرسل كتابًا قصريً رَ  (عمَ

بسم اهللا الرمحن الرحيم . من عبداهللا أمري املؤمنني إىل عمرو بن العاص . سـالم عليـك . أمـا بعـد : أفرتانـى 
نْ قِبىل ، وتعيش أنت مَ ا وَ نِ قبلك ؟  هالكً مْ  !!!يا غوثاه فيا غوثاه.. يا غوثاه..وَ

 فلم يكد عمرو بن العاص رمحه اهللا يقرأ هذا الكتابَ الذ يزجره فيه أمري املؤمنني أشدَّ الزجر حتى كتب إليه 

 الذ (بسم اهللا الرمحن الرحيم. لعبد اهللا عمر أمري املؤمنني من عمرو بن العاص. سالم عليك. فإين أمحد إليك اهللا
ريً بعثنَّ إليك بِ ألال إله إال هو. أما بعد: 

 أوهلا عندك وآخرها عند) . اعِ

 ىف النص السابق فعالن مضارعان أحدمها منصوب، واآلخر جمزوم، استخرجهام مبينًا عالمة إعراهبام . -١

 ي يكون بتكرار الكلمة أو العبارة حدده .ظفيام سبق توكيد لف -٢

 الزجر) :(يزجره فيه أشد  -٣

 جعل فعل هذه اجلملة مرتبطًا بمفعول مطلق مبنيٍ للعدد، مع تغيري ما يلزم .ا -

âÜn€aÌ@kfiÎ˛a
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من أساليب النداء: الندبة واالستغاثة . فمن أ أساليب النداء قول عمر بـن اخلطـاب : يـا غوثـاه.. يـا  -٤
 غوثاه؟

 ما موقع اجلمل اآلتية من اإلعراب : -٥

 أوهلا عندك؟ –ال إله إال هو  –أمحد إليك اهللا  –يقرأ هذا الكتاب 

 ارجع إىل النص.

 (إين أمحد اهللا): كيف يمكن أن تزيد من توكيد هذه اجلملة ؟ -٦

 

 

 عىل لسان قيس.. ىف مرسحية (جمنون ليىل) يقول الشاعر (أمحد شوقي):

 جبـــــــلَ التوبـــــــادِ حيَّـــــــاك احليـــــــا

 

عــــــــــى  ــــــــــبانا ورَ  وســــــــــقى اهللا صِ

ـــــــا   ـــــــك ناغين  اهلـــــــو ىف مهـــــــدهفي

 

ـــــــــعا  ضِ ـــــــــت املُرْ ـــــــــعناه فكن  ورضَ

نا الشــــــــمسَ يف مغرهبــــــــاوحــــــــدَ    وْ

 

ــــــــــا  ــــــــــبقنا املطلع ــــــــــا فس ن رْ  وبكَ

ـــــــا  ـــــــنا زمن ـــــــفحك عش ـــــــىل س  وع

 

 ورعينــــــــا غــــــــنمَ األهــــــــل معــــــــا 

 هـــــــذه الربـــــــوةُ كانـــــــت ملعبًـــــــا 

 

ــــــــــا  ــــــــــت مرتع ــــــــــبابينا وكان  لش

 كـــــم بنينـــــا مـــــن حصـــــاها أربعـــــا 

 

ــــــــــا األربعــــــــــا  انثنيْنــــــــــا فمحون  وَ

ـــــــا ىف  ـــــــم وخططْن  نقـــــــا الرمـــــــل فل

 

ــــــى  ــــــلُ وع ــــــريحُ وال الرم ــــــظ ال  حتف

 طفلــــــــة يمل تــــــــزلْ لــــــــيىل بعينِــــــــ 

 

ـــــــزد عـــــــن أمـــــــس إال إصـــــــبعا   مل ت

ــــــــامّ كلــــــــام   مــــــــا ألحجــــــــارك صُ

 

ــــــتْ أن تســــــمعا   هــــــاج يب الشــــــوقُ أبَ

ـــــــبْائكلـــــــام ج  ـــــــتُ الصِّ  تـــــــك راجعْ

 

ــــــــــه أن ترجعــــــــــا  امُ  فأبــــــــــتْ أيَّ

ـــــــاعةً   ـــــــرُ إال س ـــــــونُ العمْ ـــــــد هي  ق

 

 إالَّ موضـــــــــــــعاوهتـــــــــــــون األرضُ  

ـمْ  -  ا: (لَ ا واحدً ـا) ( –من األدوات اجلازمة ىف اللغة التى جتزم فعالً مضارعً ـمَّ ) ومها للنفى واجلزم، والم ١لَ
 األمر وال الناهية .

اه . -١ ا إيَّ  استخرج من النص السابق كل مضارع جمزوم بأداة جزم، معربً

) (ملا) يستمر النفى هبا إىل زمن التكلم .١(

âÜn€aÌ@kÛ„br€a

مطابع زمزمالمطابع األمیریة
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 (أبو الفتح البستى)، وهو شاعر من العرص العباسى الثانى:قال الشاعر 

ـــــــاهُ  ة املـــــــرء ىف دني ـــــــادُ ـــــــانُ نُ زي  قْصَ

 

ــــبور  ــــري حم ــــه غ ــــ ضحُ ــــريِ خ انُ ـاخل  رسَ

مُ   ـــــوهبَ ل ـــــتعبد قُ ـــــاس تس ـــــنْ إىل الن سِ  أَحْ

 

 إحســــــانُ  فطاملــــــا اســــــتعبد اإلنســــــانَ  

 يـــا خـــادمَ اجلســـم كـــم تســـعى خلدمتـــه 

 

ـــــر  ـــــبُ ال ـــــبأتطل ـــــه خ ـــــا في انُ ـحَ مم َ  رسْ

لها   أقبـــل عـــىل الـــنفسِ واســـتكملْ فضـــائَ

 

 فأنـــــت بـــــالنفس ال باجلســـــم إنســـــانُ  

يْك بحبـــــ  ـــــدَ ـــــامً  لواشـــــدد يَ عتصِ  اهللاِ مُ

 

ــــــانُ   ــــــك أرك ــــــركنُ إن خانت ــــــه ال  فإن

ـــــــد ىف عواقبـــــــه  ْمَ ـــــــنْ يتـــــــق اهللا حيُ  مَ

 

ــــنْ هــــانوا   ويكفــــه رشَّ مــــن عــــزوا ومَ

ــــــب  ــــــري اهللاِ ىف طل ــــــتعان بغ ــــــن اس  م

 

هُ عجـــــــزٌ   َ
ـــــــارصِ ـــــــإنَّ ن  وخـــــــذالنف

ــــه  ــــيس ل ــــا فل ــــري منَّاع ــــان للخ ــــن ك  م

 

ــــــالن وأخــــــدَ    انُ عــــــىل احلقيقــــــةِ خِ

ــــ  ــــزرع ال ــــنْ ي ــــهـمَ ــــدْ ىف عواقب َّ حيص  رشَّ

 

 ) ــــــانُ ــــــزرع إبَّ ــــــد ال صْ ، وحلَِ ــــــةً  )١ندام

ا وبني عالمة إعرابه . -١  ا مرفوعً  استخرج من النص مضارعً

 البيت األخري؟ما جازم املضارعني: (تستعبد) ىف البيت الثانى و(حيصد) ىف  -٢

ىف أسلوبني واقـرتن ىف أسـلوبني.  بفاءىف األبيات األربعة األخرية أساليب رشط، مل يقرتن اجلواب معها  -٣

 بنيِّ سبب ذلك .

 (طاملا استعبد اإلنسان إحسان) . -٤

 إحسان) ىف اجلملة السابقة ؟ –ما إعراب كلمتى: (طاملا 

 عالمة بنائها، مع اإلدراك بأنَّ فعل األمر عالمة بنائه شـبيهة استخرج أفعال األمر ىف النص السابق، وبنيِّ  -٥

 بعالمة جزم الفعل املضارع.

 أعرب ما حتته خط ىف النص السابق. -٦

 

ان الشىء: وقته وزمانه وأوانه.١(  ) إبَّ

âÜn€aÌ@ks€br€a

مطابع زمزمالمطابع األمیریة
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 ما جازم املضارع ىف النامذج اآلتية ؟ وما نوع اجلمل التى فيها هذا املضارع إنشائية أم خربية ؟ - ٧

 ) ١٥١( األنعام :       M   §  ¦  ¥  ¤  £    ¢L(أ) 

 ) ٢٧( طه : M    ¹  ¸  ¶     µ   ´  ³  ²L ( ب ) 

 (  جـ) ال هتمل تنجح ىف حياتك .   (د) أين بيتك أزرك ؟

 عالمة اجلزم الواردة ىف اجلمل اآلتية ؟ جازم املضارع ؟ وماما  - ٨

 ] ٧حممد :  [  M«  ª  ©  ¨L (أ) 

 ] ١٢٣النساء :  [M    D  C  B  A  @L ( ب ) 

 ] ١٩٧البقرة :  [M1  7  6   5  4  3  28  L (جـ)  

 ] ٧٨النساء :  [M °  ¯  ®   ¬L ( د ) 

 وإن خاهلا ختفى عىل النـاس تُعلـم

 

 ومهام تكن عند امرئ مـن خليقـة 

جواب الرشط حني يكون مجلة اسمية أو طلبية أو مجلة فعلية فعلها جامد، أو مجلة فعلية مقرونة باحلرف  - ٩ 

هذا اجلواب يقرتن بـ (فاء) تسمى (فاء) اجلزاء، وبناء  (قد)، أو بالسني وسوف، أو منفيًا بـ (لن،ما)، فإن

 عىل ذلك اجعل اجلمل اآلتية جواب رشط ألداة جازمة :

 سوف تنال كل خري ) . -اهللا يرعاك  -لن نخرس شيئًا  -(قد يفرح أبوك بك 

 
 

وقد قاهلا بمرص ومل ينشدها لــ (كـافور) هذه أبيات قاهلا ( املتنبى)، يظهر فيها تربمه وضيقه بالناس واحلياة، 

 ومل يذكره فيها .

بِ  -١ ـــــا ذا  صـــــحِ ـــــاسُ قبلن ـــــاالن  الزمان

 

 

 وعنــــاهمْ مــــن أمــــره مــــا عنانــــا 

 

 

 

ــــــوا -٢ ــــــم مِ  وتولَّ ــــــة كله ـــــــبغُصَ  نـ

 

  َّ ـــــه وإن رسَ ــــهم أحيانــــاـــــــ   بعضَ

 

 

) هـ( 

…iaä€a@kÌâÜn€a

2018 - 2017
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ـــــــ -٣ ــــــنيعَ ليالي ــــــنُ الص س ــــــام حتُ  رب

 

ــــانا  ــــدرُ اإلحس ــــن تُك ـــــه ولك  ـــــ

 

 

ـــا مل يـــرضَ فينـــا بريـــ -٤  الدهـــــ بِ وكأنَّ

 

ـــــهُ مـــــن أعانـــــا   ـــــــر حتـــــى أعانَ

 

 

ـــــــام أنبـــــــتَ الزمـــــــانُ قنـــــــاةً  -٥  كلَّ

 

ــــــبَ املــــــرءُ ىف القنــــــا  كَّ ــــــ )١( ةرَ  )٢( ناناسِ

 

 

ـــــو -٦ ـــــرادُ النف ـــــن أن سِ وم ـــــغرُ م  أصْ

 

ــــــــانى  ــــــــه وأن نتف  نتعــــــــادَ في

 

 

ــــــا -٧ ــــــى املناي ــــــى يُالق  غــــــري أنَّ الفت

 

ــــــا  ــــــا )٣(تٍ كاحل ــــــى اهلوان  وال يٌالقِ

 

 

ــــــو أنَّ  -٨ ــــــىٍّ  ولَ ــــــى حلَِ ــــــاةَ تبق  احلي

 

نا الشـــــــجعانا  ـــــــلَّ  لعـــــــددنا أضَ

 

 

ــــــدٌ  -٩ ــــــوتِ بُ ــــــن امل ــــــنْ م  وإذا مل يك

 

ـــــون   ـــــز أن تك ـــــن العج مِ ـــــافَ  جبان

 

 

ـــــ -١٠ ــــعبِ ىف األنفــ ــــن الص ــــن م ــــا مل يك ــــل م  ك

 

ــــا  ــــو كان ــــا إذا ه ــــهلٌ فيه ـــــس س  ـ

 

 

 أحدمها جمزوم بحذف حرف العلة واآلخر جمزوم بالسكون .استخرج مضارعني من النص السابق ،  - ١
 استخرج مضارعني، أحدمها منصوب بعالمة مقدرة واآلخر بعالمة ظاهرة . - ٢
ــــة - ٣ ــــنيِّ بقيِّ ــــنهام ، وع ــــازمتني . عيِّ ــــري ج ــــا رشط غ ــــع أدات ــــامس والتاس ــــني اخل  ىف البيت

 األسلوب معهام .

ا (أضلَّنا). بنيِّ أركان ا لرشط ىف هذا األسلوب مبينا نوع األداة، وموضع مجلة (تبقى) -     عربً  إعرابيًا، ومُ

؟ وضح ذلك مبينًا إعراب الكلامت : ( لـوال هل خيتلف هذا األسلوب ىف تركيبه الرشطى عن السابق  - 

 ما ) -اهللا  -
 أين فاعل ( كان ) ىف البيت العارش ؟ - ٦

 صحب الناس قبلنا ذا الزمانا .. - ٧

 سمية مغريا ما يلزم.اأعرب كلمة (قبلنا)، ثم حول اجلملة  السابقة إىل  -    

 ما إعراب املنصوبات التى حتتها خط ىف النص ؟ - ٨

 

 القناة : عود الرمح . )١(
 السنان : نصله . )٢(
كاحلات : عابسات .) ٣(

المطابع األمیریة

 اــانـــا الشجعـلعددنا أضلن  ولـــــو أنَّ احليـــــاةَ تبقـــــى حلـــــىِّ       

ــــــدينا       ــــــا اهت ــــــوال اهللا م  ا .ـــا وال صلينـــوال تصدقن  واهللا ل

٤-

٥-

َ

مطابع زمزم
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ه ( طه حسني ) إىل األغنياء ىف املجتمع قائال :  من رواية ( املعذبون ىف األرض )، يتوجَّ

) وىف مـردودةحوهلم من بؤس وشقاء ووباء وموت، وليفكروا ىف أن أمواهلم عاريـة  ما(فلينظر أغنياؤنا إىل 

ا حسنًا يُضاعِ  ونَ اهللا قرضً رضُ قْ هم يومَ القيامة، وىف أنَّ الذين يكنزون الـذهبَ والفضـةَ وال أن الذين يُ ف هلم قرضَ

اب  وا بعذِ تُـألـيمينفقوهنا ىف سبيل اهللا قد برشِّ ـى علـيهم ىف نـار جهـنم فَ ْمَ  هبـا جبَـاكْ ـ، يـوم حيُ م هم وجنـوهبُ هُ وَ

 M    r                  q  p  o  n  m  l  kL وظهورهم، ويقال هلم : 
ا أداة جزمه.استخرج  - ١ ا بالسكون، حمددً ا جمزومً  من النص السابق مضارعً

ا، وبنيِّ جازمه وعالمة جزمه . - ٢ ا من األفعال اخلمسة جمزومً  استخرج مضارعً

ا حسنًا يضاعف هلم قرضهم يوم القيامة ... - ٣  إن الذين يقرضون اهللا قرضً

 ىف الكالم السابق :

ون اهللا ) رضُ قْ  (أ) أعرب (يُ

ا )، وكلمة (قرضهم)(ب) أعرب   كلمة (قرضً

 استخرج من النص مضارعني مرفوعني بثبوت النون، مبينا املوقع اإلعرابى للضمري فيهام . - ٤

 ما عالمة بناء فعل األمر (ذوقوا) ىف النص السابق ؟ - ٥

 ما موقع اجلمل اآلتية من اإلعراب كام جاءت ىف العبارة : - ٦

ونَ اهللاَ         رضُ قْ  تكنزون) ؟ -رشوا قد ب -(يُ

 اضبط ما بني القوسني ىف العبارة السابقة . - ٧

 أعرب ما حتته خط . - ٨

  

@kÌâÜn€aèflb®a
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ر أنَّ :  تذكَّ

ا قرأت اليوم؟كم االستفهامية ل• ا: متييزكت )لسؤال : ( كم كتابً  . ابً

 كم اخلربية لإلخبار عن الكثرة : ( كم من كتابٍ قرأته بدقة ).•

اجلر األصلية : وهى التى ال يمكـن االسـتغناء عنهـا ىف حروف •

 الكالم وهى :

 -الـواو  -الالم  -الكاف  -الباء  -ىف  -عىل  -عن  -إىل  -( من 

 حاشا ) . -عدا  -خال  -حتى  -منذ  -مذ  -التاء 

ر مجع املذكر السـامل  جير االسم املفرد بالكرسة وجير املثنى بالياء وجيُ

ـا بـأل، بالياء وجير  ا أو معرفً املمنوع من الرصف بالفتحة إن مل يكن مضـافً

 وجتر األسامء اخلمسة بالياء إن أضيفت إىل غري ياء املتكلم .

حروف اجلر الزائدة : وهى التى يمكن االستغناء عنها ىف الكالم •

 وتأتى لتأكيده .

 الباء ، الكاف . ،من حروف اجلر التى تأتى زائدة : من•

M  Ë  Ê نكرة مثل قوله تعـاىل :  اهِ رجمرولزيادهتا أن يسبقها نفى أو استفهام، وأن يكون ( من ) يشرتط  -
  Î  Í  ÌL] : ٣فاطر [ 

 ] ٣املائدة :  [Mi     h   g  f   e  dj  L ومثل قوله تعاىل :      

 : وتأتى زائدة ىف خرب ليس، وىف فاعل كفى مثل قول الشاعر : الباء -

ـــــــــل ىف  ـــــــــيس بالفاض ـــــــــهول نفس  

 

ــــــه   مــــــن ينكــــــر الفضــــــل عــــــىل رب

 

 األهداف :

بعــد انتهــاء الوحــدة يتوقــع أن 

ا عىل أن :  يكون الطالب قادرً

يتعرف كم اخلربيـة ، وكـم * 

 االستفهامية .

ــم *  ــة ، وك ــم اخلربي ــز ك يمي

 .االستفهامية 

يســـتخدم حـــروف اجلـــر * 

 األصلية، ىف مجل من إنشائه .

يميز حروف اجلر األصـلية * 

 من الزائدة .

 *. يميز أنواع املناد 

ÒÜyÏ€a@çÖbé€aÚ
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يتوج بعلم، والعلم إن مل يتوج بـأخالق، فـال طائـل مـن  ىف حب مرص واحلرص عليها، وبيان أنَّ املال إن مل
 ورائهام، يقول شاعر النيل ( حافظ إبراهيم ) .

ـــــد(١كـــــم ذا (  ) عاشـــــقٌ ويالقـــــى٢) يكابُ

 

 

ــــــ  ــــــبِّ م ــــــاقـىف حُ ــــــرية العشَّ  رصَ كث

 

 

 

ـــــــى  ـــــــلُ إنِّ ـــــــبابة ألمحْ  ىف هـــــــواك صَ

 

 

ـــ  ـــا م ـــواق ـي ـــن األط ـــت ع ـــد خرج  رص ق

 

 

ــــــةً  ــــــى أراك طليق ــــــك، مت ــــــى علي  هلف

 

ــــــعبٌ راق  ــــــاك ش ــــــرامَ محِ ــــــى ك  حيم

 

 

ـــــــه مـــــــالٌ وذا ظُّ  فالنـــــــاسُ هـــــــذا حَ

 

 علــــــــمٌ وذاكَ مكــــــــارمُ األخــــــــالق 

 

 

ـــــــــنا ـــــــــدخره حمص ـــــــــالُ إن مل ت  وامل

 

ـــــــالق  ـــــــةَ اإلم ـــــــان هناي ـــــــالعلم ك  ب

 

 

 والعلـــــــــم إن مل تكتنفـــــــــه شـــــــــامئل

 

ـــــــاق  ـــــــة اإلخف ـــــــان مطي ـــــــه ك  تُعلي

 

 

ــــــبنَّ العلــــــمَ ينفــــــعُ وحــــــدَ   هُ ال حتس

 

ــــــــه   ج ربُّ ــــــــوَّ ت ــــــــا مل يُ ــــــــالقم  بخ

 

     

 

ح متييزها . - ١  وردت كم ىف البيت األول بنيِّ نوعها، ووضِّ

 ما الكلامت الواردة ىف النص التى تعرب حاالً ؟ - ٢

ا إياها . - ٣ دها، معربً  ىف النص مجل فعلية، تأخر فيها الفاعل عن املفعول. حدِّ

 خالل النص : ما مواقع اجلمل اآلتية من اإلعراب من - ٤

 (ب) كان هناية اإلمالق .                   (أ) أمحل ىف هواك .    

ا إياه . - ٥ ربً عْ ده، مُ  ورد املناد ىف النص السابق، حدِّ

 أعرب ما حتته خط ىف النص السابق . - ٦

 ذا : اسم إشارة مناد حذف منه حرف النداء . )١(
يكابد : يعانى .) ٢(

@kÌâÜn€afiÎ˛a
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ـــيف :  ـــديث الرش ـــن احل ـــك. وم ـــده أم ـــك مل تل بَّ أخ ل ـــي«رُ بَّ كاس ـــا رُ ـــةٌ ي ـــدنيا عاري  ة ىف ال

 . )١(»القيامةيوم 

) ىف املثال واحلديث الرشيف . - ٧ بَّ  بِمَ تفيد كلمة (رُ

بَّ من اإلعراب ؟ - ٨  ما حمل جمرور رُ

 

 

) يمـدح هبـا سـيف ر اإلخشـيدمن مطلع قصيدة قاهلا (املتنبى) بعد خروجه من مرص ومفارقته لـ (كـافو

ا بمطلع غزىل يثبت قدرة   (املتنبى) اإلبداعية ىف كل غرض وجمال وإحساس :الدولة، بادئً

ـــوٍ  ـــا ج ن لُّ ـــا كُ ـــا لن ـــول )٢(م ـــا رس  ي

 

ــــولُ   ــــك املتب ــــو وقلبُ ــــا أه  )٣(أن

ــــنْ   ــــاد م ــــام ع ــــابكل ــــتُ إليه  عثْ

 

 غـــار منِّــــى وخـــانَ فــــيام يقــــولُ  

ــــدتْ   ــــاتِ  أفس ــــا األمان ــــا بينن  عين

 

ــــوهبَ   ــــتْ قل ــــولُ هــــا وخان  ن العق

 تشـــتكى مـــا اشـــتكيت مـــن أمل الشـــو 

 

 إليهـــا والشـــوقُ حيـــث النحـــولق  

ــــب  ــــب صَ ــــو قل ــــامر اهل  وإذا خ

 

ـــــهِ   ـــــ فعلي ـــــني دلي ـــــل ع  لُ لك

ـــا داوِّ ذَ   ـــك م ـــن وجه ـــن حس ـــا م  دين

 

 م فحســـن الوجـــوه حـــال حتـــول 

ــــذه   ــــلك ىف ه ــــلينا نص صِ ـــــوَ نْ  الدُّ

 

ــــا   ــــإنَّ ي ــــ ف ــــا قلي ـــــام فيه  لُ املقـ

ني هذه احلروف ،  - ١  مبينا نوع املجرورات . هل هى ضامئر أو أسـامء حيفل النص السابق بعدد من حروف اجلر عَّ
 ظاهرة .

 (يارسول ) . - ٢ 
 ما احلكم اإلعرابى لكلمة ( رسول ) ؟ أهى معربة أم مبنية ، وملاذا ؟ -

 ماذا حيدث جلملة النداء السابقة لو أضيفت كلمة ( رسول ) ؟ - ٣
 ( أفسدت بيننا األمانات عيناها ) . - ٤

-  ْ لْ  ذه اجلملة ، ثمفاعل ومفعول ه بَنيِّ وِّ  هذه اجلملة إيل اسمية ، مغريا ما يلزم .حَ

 رب : تكون للتقليل وللتكثري ، والقرينة هى التى تعني املراد .) ١(
عشق أو حزن . من ) جو فالن : اشتد وجده٢(
 ) املتْبُول: الذ عذبه احلب وأسقمه .٣(

@kÌâÜn€aÛ„br€a
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ــابقة  - ٥ ــد ) الس ــة ( أفس ــلتكلم ــل والفع ــذا الفع ــني ه ــارق ب ــن ف ــاك م ــل هن ــيًا . فه ــالً ماض ــرب فع  ع
 ( فسد ) من ناحية التعد واللزوم ؟

٦ -  ْ  حتول ) . -يقول  -غار منى  -مواقع اجلمل اآلتية من اإلعراب ىف األبيات السابقة ( أهو  بنيِّ
لْكَ ) يف البيت األخري ؟ - ٧   ما جازم املضارع ( نصِ

 )  وٍ عرب ما يأتى : ( ما لنا كلنا جَ نموذج لإلعراب : أ - ٨
 ما اسم استفهام مبتدأ مبنى عىل السكون ىف حمل رفع .

 وجمرور ىف حمل رفع خرب املبتدأ ( ما ) .لنا : جار 
نا : ( كل ) مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ، والضمري ( نا ) مضاف إليه مبنى عـيل السـكون ىف  لُّ كُ

 حمل جر .
) قبـل  : خرب املبتــدأ ( كـل ) مرفــوع بضمة مقــدرة عىل اليـاء املحـذوفــة . إذ األصل لكلمـة ( جـوِ ٍوٍ جَ  

  ) .وِ نوين ( جَ الت
 واجلملة من املبتدأ واخلرب ( كلنا جو ) يف حمل نصب حال . 

ا بحرف جر زائد مكان النقط فيام يأتى وأعربه : - ٩  ضع اسامً مناسبًا مسبوقً
 ( أ ) ليست احلقيقة ........ عىل العقول املتفتحة . 

 حة الضمري ؟(ب) ما ...... ينكص عن إبداء رأيه    (جـ) هل ....... تعادل را

ا طريق الكفاح ............  (د ) ليس ...... نرصة احلق يشء      (هـ) مَ
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دانى ) الشاعر العباسى ( الفارس األسري )يقول ( أبو فراس احلَ   : مْ
ـــةٌ  ـــى محام ـــت بقرب ـــد ناح ـــول وق  أق

 

 أيـــا جــارتــا لـــو تـعلمـيـن بحاىل 
ــتِ  ــا ذق ــو م ــاذ اهل ــةَ  مع ــو طارق  الن

 

 وال خطـــرت منـــــك اهلمـــومُ ببـــالِ  

ــا  ــا جارت ــفَ  أي ــا أنص ـــا م ــدهرُ بينن  ال

 

ــــ  ــــاىل أقاسِ عَ  ك اهلمــــوم تعــــاىلمْ تَ

ـــعيفة  ـــديَّ ض ـــا ل ـــرْ روح ـــاىلْ ت  تع

 

ــــم   دُ ىف جسـ ـــردَّ بت ـــذَّ ع ــــايل يُ  بـ

ـــحك م  ـــي طليقـــةأأيض  ســـورٌ وتبك

 

 ويســكت حمــزون وينـــدب ســــايل 

ــتُ   ــد كن ــكِ  لق ــدمع  أوىل من ـــلةً بال  مقـ

 

ـــايل  ـــوادث غ ـــى ىف احل ـــنَّ دمع  ولك

 ؟ةما نوع املناد ىف قول الشاعر ( أيا جارتا ) : مفرد هو أم مضاف أم نكرة مقصود - ١ 
 ما إعراب الفعل املضارع ( تر ) يف البيت الرابع ؟ - ٢
 ىف النص السابق أسلوبان منفيان . حددمها ، وحدد أداة النفى فيهام . - ٣
 البيت اخلامس ؟كم فاعال ورد ىف  - ٤
٥ -  ضعيفة ) ؟ -اهلموم  -ما إعراب الكلامت اآلتية : ( طارقة النو 
 ( مقلة ) ىف البيت األخري ، مفعول هى أم حال أم متييز ؟ - ٦
 يبدو أن أدوات النداء ال تنحرص ىف( يا ) فقط . فام أدوات النداء يف النامذج اآلتية : - ٧

 ( أ ) قول أمرئ القيس :
 

ـــاطمُ  ـــدلُّلأف ـــذا الت ـــض ه ـــالً بع  مه

 

مىِ فأمجىل  ْ  وإن كنت قد أزمعتِ رصَ

 (ب) أيا جريتى : كيف حالكم ؟
 هل جلملة النداء . ( أ حرف النداء واملناد ) ترتيب معني يف اجلملة ؟ -٨

ا ىف حسابك النامذج اآلتية :  حدد إجابتك واضعً
 ( أ ) ذاكر دروسك يابنى . 
 .(ب) أقبل يا حممد عىل دروسك  
 (جـ) يا إخوتى يف العروبة : شمروا عن ساعد اجلد . 

 من قبيل املنادي املضاف إىل ياء املتكلم ما ورد ىف النامذج اآلتية ؟ وملــاذا؟ هل - ٩ 
. ( أ ) أخى جاوز الظاملون املد 

 } ١٦الزمر :  {i hZ  ]  (ب)

;fÁÑÅi’\n’]m’\
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 } ٥٣الزمر :  {y x w v u tZ ]  (جـ)
 } ٥٦الزمر :  {ÐÑÒÓÔÕÖZ] (د)  

 ما إعراب النكرات املنصوبة الواقعة بعد اسم التفضيل ىف النامذج اآلتية : - ١٠
 } ٣٤الكهف  :  {ÕÖ×ØÙÚZ] ( أ )

ا . لقً  (ب) أنت أحسن الناس خُ
ا من ذلك .  (جـ) هذا الدواء أقو تأثريً

ثُّ  كم من مواقع مل - ١١   إدارهتا .ر حتققْ هدفَها اإلنتاجىَّ لتَعَ
ة . فام نوع متييزها ؟   ( أ ) كم ىف املثال السابق خربيَّ
ة إىل كم االستفهاميَّة ، وغري ما يلزم .) حوِّ (ب   ل كم اخلربيَّ

 
  

من قصيدة بعنوان ( ليلة وليلة ) . ليلة العرس . وليلة الذكر . يرتدد الشاعر ( عزيز أباظة ) ىف أسىً وحزن 
 الليلتني ، حيث الفارق بينهام شاسع كبري .بني 

 
ـــةً  ـــا ليل ـــ ي ـــذكر بعودت ـــبَّت ال  هاـِش

 

 ا ؟ـىف دورة العــام مــاذا هجــت ىل اآلنــ 

ــتِ   ــد كن ــيام  ق ــأُ  مضــىف ــبُ ب ــا نطي  هنسً

 

ا  ــابً ــيتِ أوص ــا فأمس ــجانا )١(نفسً  وأش

ــوانَ  أضــنيتِ   ــه أسْ عُ  مــا ترقــــا مدامِ

 

 وهجــت فــوق حشــايا الســهد حريانــا 

ـــتُ   ـــةً يبي ـــل عاطف ـــمعَ اللي ـــودعُ س  ي

 

ـــاقَ   ـــا ض ا وكتامن ـــرتً ـــا س ـــارُ هب  النه

قــا ىف رسِّ  )٢(ويرســل الشــجوَ   ى حرَ جَ  الــدُّ

 

ـدَّ    مـن صـخر إذن النـا  )٣(لو الدجى قُ

ـــاكبةً أو  ـــا القلـــب س ـــا مـــن حناي  دمعً

 

ــا  ــني أحيان ــبُ دون الع ــدمعُ القل ــد ي  ق

ـــا   ـــا م ـــكو إيل اهللا بأسً ـــقأش ـــه أطي  ل

 

ــــ  ــــال وبًّ ْ ــــاا محَ ــــا وحرمان  وأحزان

 

) األوصاب : األمراض .١(
) الشجو : اهلم واحلزن .٢(
دَّ : قطع .٣( ) قُ

;fÁÑÅi’\√d\Ö’\
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ـــد ـــرَّ ىف كب ـــاء قَ ـــه وف ـــكو إلي  أش

 

م رشيانـــا فرشيـــ   اناـوخـــالطَ الـــدَّ

ـــ   لوان أوســـعنىفـــإن جنحـــت إيل السُّ

 

ــــا  ــــريان نريان ــــا وضــــم إيل الن تبً  عَ

ــــودة - ١  ــــره مقص ــــاف أو نك ــــبيه باملض ــــاف أو ش ــــا ؟ مض ــــاد هن ــــوع املن ــــا ن ــــة ) : م ــــا ليل  ( ي
 أو غري مقصودة ؟

كلمة ( ليلة ) هنا نكرة مقصودة معروفة عند الشاعر ، وكان املفروض أن تبنى عىل الضم يف حمل نصب لكن 
ن . ويف غري الشعر كان عىل املتكلم أن يقول : ( يا ليلةُ ) بالبناء عىل الضم ما دامت له أن ينوِّ الشاعر حيق  نوَّ ن ماال يُ

تنوينها تنكريها كى تذوب ىف ظل الوحشة والنسيان . فهى ليلة من  الليلة نكرة مقصودة فهل كان قصد الشاعر
ُ والعد ؟  عذاب يضيق بعذاهبا احلرصْ

 ا العمر):صديق -صاعد عىل القمة  -حممدان  -(رجل  - ٢
 كيف يمكنك نداء هذه الكلامت؟ وما حكم املناد بني اإلعراب والبناء؟ - 

 )٦(االنفطار:7Z 8 9 : ;  >    = ]  يقول املوىل عز وجل: - ٣
 )٢٨ - ٢٧(الفجر:  1Z 2 3 4 5  6   7 8 9 ]  ويقول سبحانه:

 أين املناد ىف اآليات الكريمة السابقة؟ -
٤ -  (يا ، أ) الكلامت اآلتية الداخل عليها (أل) باستخدام كيف يمكن أن تناد 

 الفتاة)؟ -القلب  -اإلنسان  -النفس  -(املواطنون 
 حكمه ىف النامذج اآلتية؟ما نوع املناد وما  - ٥

ا رجالً معينًا:   »يا رجل اتق اهللا«(أ) قولك قاصدً
 »يا رجال: خذ بيد«(ب) قول األعمى عابر الطريق: 

 ».يا ممسكا احلقيبة السوداء«(جـ) نداؤك لسائر ىف الطريق: 
 هات مثالني: ىف األول منهام مناد من قبيل املفرد واآلخر من شبيه املضاف. - ٦
 ».يرسل الشجو ىف رس الدجى حرقًاو« - ٧

ا)؟ وكيف تكون اجلملة السابقة لو جئت هلا بمفعول مطلـق مؤكـد لعاملـه ومفعـول  - ما إعراب كلمة (حرقً
 ألجله؟

ا ىف هذا النص. استخرج هذه اجلمل . - ٨  اجلمل التى تأتى ىف موقع الصفة كثرية جدً
 غري جازمة حدد هذا األسلوب، مبينا أركانه. ألداةىف النص أسلوب رشط  - ٩

 ما إعراب املنصوبات اآلتية الواردة ىف النص: - ١٠
 أحيانًا)؟ -جريانًا  -اآلنا  -(أسوان 

 ».اسً يَطيب به حممد نفْ « - ١١
 ؟»تطيب نفسُ حممدٍ «ا) إذا علمت أن هذه اجلملة حمولة عن مجلة: سً كيف تعرب كلمة (نفْ  -
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 تذكر أن :

ـا املمنوع من الرصف: الينون وجير  ا أو معرفً بالفتحة، إذا مل يكن مضـافً
 بأل.

 األعالم املمنوعة من الرصف :

 سعاد). (مؤنث حقيقى) -آمنة  -(أ) املؤنث: (فاطمة 

 طلحة). (مؤنث لفظى) -معاوية  -(محزة 

 (ب) األعجمى الزائد عن ثالثة أحرف:

 يعقوب). -إسحاق  -بطليموس  -(إدريس 

 -عــدنان  -رضــوان  -(عــثامن (جــ) املنتهــى بــألف ونــون زائــدتني: 
 عمران).

 يزيد). -(د) وزن الفعل: (أمحد 

ر  مَ ل: (عُ  زحل). -(هـ) وزن فُعَ

 حرضموت). -(و) املركب املزجى: (بورسعيد 

 الصفات املمنوعة من الرصف: 

 شبعان). -جوعان  -الن: (عطشان عْ (أ) وزن فَ 

 أكرب). -أصغر  -أقل  -أحسن  -(ب) وزن أفعل: (أفضل 

 أخر). -ثالث  -الكلامت: (مثنى (جـ) 

 لف تكسريه حرفان، أو ثالثة حروف وسطها ياء ساكنة، مثل:أصيغة منتهى اجلموع: وهى كل مجع بعد 

مُ  اهِ رَ لُ  -معاهدُ  -مدارس  -(أ) مفاعل/فعائل (دَ نازِ  كتائب) -مساجد  -مَ

 األهداف :

بعــد انتهــاء الوحــدة يتوقــع أن 

ا عىل أن :  يكون الطالب قادرً

يميز األسامء املمنوعـة مـن * 

 الرصف .

يعرب األسامء املمنوعة مـن * 

 الرصف.

يتعرف األسامء املمنوعة من * 

 الرصف لعلة ولعلتني.

Ú»ibé€a@ÒÜyÏ€a 

@ Ï‰‡Ωa@Âfläñ€a“ 
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 قناطري). -حماذير  -(ب) مفاعيل وما يامثلها: (دنانري 

ا عاديا دون تنوين حيث ترفع بالضمة، وتنصـب إذا كانت هذه ا لكلامت مبدوءة بـ(أل) أو مضافة تعرب إعرابً
 بالفتحة، وجتر بالكرسة.

 نور)، جيوز فيها الرصف واملنع. -مرص  -األعالم املؤنثة مثل: (هند 

). - ثى الساكن الوسط يرصف نحو: (نوحٌ العلم األعجمى الثال  لوطٌ

 

 

 تعاىل:قال 

 )٦(الصف:23456789Z ] (أ)

 )٤(التني:01Z/.-,+] (ب)

 )٨(التني:FGHIJZ] (جـ) 

 )٣١(الكهف:xyz{|}Z] (د)

 )١٣(سبأ:µ¶¸¹ºZ´³] (هـ)

 استخرج من اآليات ما يأتى: - ١

بينًا عالمة إعرابه. -  علامً عىل وزن (أفعل) ، مُ

بينًا عالمة إعراب كلٍّ وصفني عىل وزن ( -  منهام . أفعل) ، مُ

 مجع تكسري ألفه حرفان مبينًا عالمة أعرابه . -

بينًا عالمة إعرابه. -  مجع تكسري بعد ألفه ثالثة أحرف، مُ

 أمحد). -أسعد  -(أرشف  - ٢

ا بالفتحـة  - ا ضع كل علم من األعالم السابقة ىف مجل من عندك، بحيث يكـون جمـرورً ىف مجلـة، وجمـرورً
 بالكرسة ىف أخر، مبينًا السبب.

 أوسع). -أوسط  -(أعظم  - ٣

;fÁÑÅi’\ÿÂ¯\
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ا  - ا بالفتحة ىف مجلة، وجمرورً ضع كل وصف من األوصاف السابقة ىف مجل من عندك، بحيث يكون جمرورً
.بالكرسة ىف أخر 

 سنابل). -سالسل  -(مرافق  - ٤

ا ضع كل مجع من اجلموع السابقة ىف مجل من عندك - ا بالفتحـة ىف مجلـة، وجمـرورً ، بحيث يكـون جمـرورً
 بالكرسة ىف أخر وبني السبب.

 عصافري). -قناديل  -(قوارير  - ٥

ا بالفتحة  - ا بالكرسة مرة، وجمرورً ضع كل مجع من اجلموع السابقة ىف مجل من عندك، بحيث يكون جمرورً
.مرة أخر 

مـنهام ىف مجلـة، بحيـث  غري وزن (أفعل)، وضـع كـالَّ خمتلفني هات وصفني ممنوعني من الرصف لسببني  - ٦
.ا بالفتحة ىف مجلة مرة، وبالكرسة مرة أخر  يكون جمرورً

 

 

 ذكر نوعه:ااستخرج املمنوع من الرصف مما يأتى، و - ١

 (أ) حدثت الفتنة الكرب بعد مقتل عثامن.

 (ب) يصوم املسلمون ىف شهر رمضان .

 ىف خالفة عمر بن اخلطاب.(جـ) فتحت مرص 

 (د) أخذت الكتاب من أرشف .

 (هـ) أعطيت األوراق ألمحد .

 (و) مررت برجل عطشان ىف الصحراء.

 )١٨٤(البقرة: LMNOPZ] (ز)

 أعرب ما يأتى: - ٢

 (أ) أعجب صاحبى بفتاة سمراء.

 (ب) حرضنا بسيارة محراء .

هرتُ مع أصدقاء ظرفاء.  (جـ) سَ

 القاعة بمصابيح كثرية .ت ن(د) زي

 (هـ) ىف هذا املعبد زينات كثرية من حماريب ومتاثيل وغري ذلك .

;fÁÑÅi’\Ì›]m’\
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 (و) القاهرة مليئة بمساجد كثرية.

 (ز) صليت ىف مساجد هذه املدينة.

 ما الفرق ىف اإلعراب بني العبارتني: - ٣

 (أ) ىف القواعد فائدة عملية .

 (ب) الحظت ذلك ىف قواعد كثرية .
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نحو ىف قلق فاق قلـق األمـس  رأسيهام، وملَّا رأيانى مقبالً رفعا الشاجلس الزوجان ىف الصباح حيتسيان "
ا متحاشيًا التقاء األعني، إنه اخلوف عليه اللعنة يطاردمها ىف مهجرمها اجلديد، بأهنام يسيئان الظن  ... فمررت مرسعً

 "ويتومهان أهنا تدور من أجل مراقبتهام. الصباحيةبمسريتى 
 لعن الكاتب اخلوف. فلامذا؟ وهل تر أنه حمق ىف ذلك؟ -١
ا؟ وهل كان خوف مرض؟اخلوف قي -٢  د ومرض. ملاذا يعد اخلائف مقيدً
 ة للكائن احلى. وضح ذلك.ياسحلاجة إىل األمن من احلاجات األسا -٣
 أعرب ما حتته خط. -٤
 استخرج من العبارة. -٥

ا لناسخ. -  مجلة وقعت خربً

 ضمريين أحدمها ىف حمل نصب والثانى ىف حمل جر. -

 منهام. كلٍّ معرفتني خمتلفتني. وبني نوع  -
 اقرأ العبارات التالية. واكتب ما يطلب منك: -٦

 ."أخذ الرشطى الزوجني إىل القسم"(أ) 

  فيها نائب الفاعل.نيِّ اجعل العبارة مبنية للمجهول، وعَ  -

 :"حارس الشاطئ منع الرجل من الزراعة"(ب) 

ْ اجعل اجلملة للمثنى املذكر،  - نيِّ  نوع اخلرب فيها. وعَ

 ."تساعد زوجها ىف الزراعةالزوجة ") ـ(ج

ا باأللف والتاء، وغريِّ امجع ا -  ما يلزم ىف اجلملة، ثم أعرب فيها الفعل املضارع. ملبتدأ مجعً

 :"يمنع الرشطى الرجل من الزراعة"(د) 

 أخر، واضبط الفعل ىف اجلملتني. "لن  "مرة و  "مل  "أدخل عىل الفعل املضارع احلرف  -
 ."احلاجة إىل األمن"العبارة السابقة حتت عنوان:  اكتب فقرة تناقش فيها -٧
 اضبط القطعة السابقة بالشكل الكامل. -٨

;fÁÑÅi’\ÿÂ¯\
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خرج صالح الدين األيوبى بجيشه ملقاتلة الفرنجة الذين (جاءوا) يريدون االستيالء عـىل بالدنـا. ورضب "

 خيامه قريبا منهم.
وذات يوم وجد جند عربى طفالً من أطفال الفرنجة، فأخذه وباعه. وملَّا مل جتده أمه حزنت عليه. وكـادت 
، فأشار عليها قومها بأن تذهب إىل صالح الدين، فـذهبت إليـه باكيـة وقصـت عليـه حكايتهـا فـأمر  (متوت) غامّ

زة وأعادهاوأرجعه إىل أمه أرسل للمشرت ورد إليه الثمن.  بيعبالبحث عنه. وملَّا علم أنه قد   "إىل قومها معزَّ
 ملاذا أشار قوم السيدة عليها بالذهاب إىل صالح الدين؟ وعالم يدل ذلك؟ -١
 اخرت عنوانًا مناسبًا هلذه القصة مما يىل: -٢

 الفضل ما شهدت به األعداء). –الغزو الصيلبى  –أم حزينة  –طفل تائه  –(قائد عادل 
 املوقع اإلعرابى ملا بني القوسني. نيِّ وعأعرب ما حتته خط،  -٣
 استخرج من العبارة. -٤

 فعالً من األفعال اخلمسة. -
 فعلني مضارعني أحدمها منصوب والثانى جمزوم. -
 فعلني أحدمها صحيح واآلخر معتل وبني نوع املعتل. -
 حاالً. -

 ."رد األمانة إىل أهلها، وادع إىل اخلري فتسعد" -٥
 اجلمع بنوعيه، مع تغيري ما يلزم.خاطب بالعبارة  -

 :"تعفو عمن أساء. تنال مرضاة اهللا" -٦
 اربط بني اجلملتني بأداة رشط جازمة، وأعرب فعل الرشط. -

 "ينال –خيشى " -٧
 أسند الفعل األول إىل واو اجلامعة والثانى إىل نون النسوة، ثم زن الفعلني بعد ذلك. -

 "ال يفعل اخلري إال....." -٨
 لكلمة املناسبة ىف املكان اخلاىل وأعرهبا.ضع ا -

اذكر قصة أخر من قصص الرجولة والشهامة التى تعرفها عن صالح  الدين األيـوبى. أو غـريه مـن القـادة  -٩
 العرب قديامً أو حديثًا، واكتب عنها فقرة واحدة.

 اضبط القطعة السابقة بالشكل الكامل. -١٠

 

 

Ì›]m’\;fÁÑÅi’\
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نَّت األسعار فالعمل واإلنتـاج  قلوبناليسكن األمل " بالتغلـب  كفـيالنفمهام اشتدت األزمة االقتصادية وجُ

ونصبح قـادرين عـىل التحـد ويصـري  املشكالتعليهام. ولنمض ىف البناء، بناء الوطن وبناء املواطن، حتى نقهر 
ا أرفعشعبنا أقو إرادة عىل التحمل... يامرصيون اعملوا خملصني لتستعي ا أروع وعزّ  ."دوا ألمتكم جمدً

 ما السبيل إىل بناء كل من الوطن واملواطن؟ -١
 ملاذا أصبح العمل واإلنتاج رضوريني ىف عرصنا احلاىل؟ -٢
 -:"يامرصيني أخلصوا لعملكم" – "يا مرصيون أخلصوا لعملكم" -٣

 ما الفرق بني التعبريين؟ وأهيا تفضل؟ وملاذا؟ -
ا أرفعلتستعيدوا  " -٤ ا أروع وعزّ  :"ألمتكم جمدً

 عالم يدل هذا القول؟ وما اجلامل فيه؟ -
 استخرج من العبارة: -٥

ا وأعربه.                          -  وبنيَّ نوعه واضبطه بالشكل. ،بدالً  –اسام مقصورً
 مناد واذكر حكمه. -متييزا واذكر نوعه.                              -
 ا مبنى عىل حذف النون والثانى منصوب بحذف النون.فعلني أحدمه -

 "ال يرىض املرصيون باهلوان إال ......... " -٦
 ضع مستثنى مناسبًا، وبني حكمه اإلعرابى. -

٧- "حتى نقهر املشكالت ونصبح قادرين عىل التحد": 
 خاطب بالعبارة املفرد واملثنى بنوعيه، مع تغيري ما يلزم. -

 "اعملوا خملصني لتستعيدوا ألمتكم املجديا مرصيون " -٨
-  ،ة أخر ة، وللمثنى بنوعيه مرَّ  ما يلزم. وغريِّ اجعل املناد للمفرد بنوعيه مرَّ

 "كال املرصيني أد واجبه، املرصيان كالمها أد واجبه" -٩
ا عىل اجلملتني، واكتبهام صحيحتني. -  أدخل حرفا ناسخً

 أعرب ما حتته خط ىف العبارة. -١٠
ا، وبيآمن حمفوظاتك اذكر  -١١ ا من الشعر يرتبط كـل منهـا بـاملعنى الـذ تـدور حولـه تً ية قرآنية، وحديثًا رشيفً

 الفقرة السابقة.
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مة  والنهارإننا (نعيش ىف زمن) حمدود، فالليل " ا، طفولـة فشـباب  تقسيامً يتعاقبان بانتظام واحلياة مقسَّ حمدودً

فكهولة فشيخوخة، ولكل قسم عمل خاص به ال يليق أن يعمل غريه، فالزرع الـذ (فـات أوانـه) ال يصـلح أن 
ا، وكانت  من حمدودً ىف حسن إنفاقه جيب علينـا أن نحـافظ عليـه ونسـتعمله  قيمتهيزرع ىف غري زمانه. فإذا كان الزَّ

 ."أحسن استعامل
 هلذه الفقرة.ضع عنوانًا مناسبًا  -١
ا جيب احلفاظ عليه -٢  ."فإذا كان  الزمن حمدودً

 ."فإذا كانت احلياة حمدودة جيب احلفاظ عليها"
 أ التعبريين تفضل؟ وملاذا؟

 ؟"فالزرع الذ فات أوانه ال يصلح أن يزرع ىف غري زمانه"عالم يدل قوله:  -٣
ر، ما رس نجاح املرء ىف حياته؟ -٤  ىف ضوء ما مَّ
 من العبارة ما يأتى: استخرج -٥

ا لفعل ناسخ، وبنيِّ  -  علني أحدمها صحيح واآلخر معتل.ف –           نوعه.              خربً
 صفة وأعرب موصوفها. –مجلة مبنية للمجهول، وبني نائب الفاعل.       -
 مصدرين أحدمها مبدوء هبمزة قطع، واآلخر مبدوء هبمزة وصل. -

 "ليناله وال يرىض برتكه إليهصاحب احلق يسعى " -٦
ة أخر، وأعرب املبتدأ ىف احلالني. - ة، وجلمعه مرَّ  اجعل العبارة للمثنى املذكر مرَّ

 "يلقى جزاءه -يؤد عمله كامالً  " -٧
 اربط بني اجلملتني بأداة رشط، ثم أعرب فعل الرشط فيها. -

 املوقع اإلعرابى ملا بني القوسني. عنيِّ أعرب ما حتته خط، ثم  -٨
 ع صديق لك كل وقته فيام ال يفيد.يضيِّ  -٩

ا تنصحه فيه باستثامر وقته. -  اكتب له خطابًا موجزً

 

 

(حيلمـون) هبـا، وسـوف  ىف حيـاة الرخـاء التـى أملهم(يتمنون) أن حتقق الثروة اخلرضاء  املرصينيكلَّ  إنَّ  "
املواطنـون إىل الصـحراء فيعمروهنـا، ويـزر عوهنـا حتـى  مال حقيقة بالعمل الدائب. وحينئذ خيرجتصبح هذه اآل

 "يكتب هلم النجاح ىف جماىل الزراعة والتعمري مما يعود عىل بالدنا باخلري

 ضع عنوانًا مناسبًا هلذه الفقرة. -١
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 ما املقصود بالثروة اخلرضاء؟ وما السبيل إىل حتقيقها؟ -٢

 يدل ذلك؟ما مساحة كل من األخرض واليابس ىف مرص؟ وعالم  -٣

 "إن املرصيني (يرجون) أن حتقق الثروة اخلرضاء أملهم " -٤

 ."إن املرصيني (يتمنون) أن حتقق الثروة اخلرضاء أملهم" -

 ل؟ وملاذا؟أ التعبريين تفضِّ  -

 استخرج من العبارة: -٥

-  ِ  ، وعني موقع كل منهام من اإلعراب.اسمني مبنيَّنيْ

 املوقع اإلعرابى لكل منهام. وبنيِّ ضمريين خمتلفى املحل،  -

 فيها نائب الفاعل. وعنيِّ مجلة فعلها مبنى للمجهول،  -

 فعلني أحدمها صحيح واآلخر معتل. -

 أعرب ما حتته خط. -٦

نيِّ  -٧  املوقع اإلعرابى ملا بني القوسني. عَ

 :"يعمروهنا" – "يزرع املرصيون الصحراء" -٨

 اجلملة صحيحة.اربط اجلملتني بأداة رشط جازمة، واكبت  -

 فيام ال يزيد عىل عرشة أسطر، صف مظاهر حياة الرخاء التى حتلم هبا للمواطن ىف مرص. -٩

 اضبط كل كلامت الفقرة السابقة بالشكل الكامل. -١٠

 

 

 
ا رعايةً  تقاليدجيب عىل الشباب أن يكون مثالً يقتد به، وأن حيرتم " ملصلحته، فلـيس ألحـد  جمتمعه احرتامً

األشخاص مجيعهم، فإهنا أغـىل مـا  ةغريه. قاصيًا كان أو دانيًا، ومثل ذلك احرتام سمع شعورمن الناس  أن جيرح 
 "عىل تقاليد جمتمعك الشابحيرص عليه. فاحرص أهيا 

 ضع عنوانًا مناسبًا هلذه الفقرة. -١
 ما الصفات التى جيب أن يتحىل هبا الشباب؟ -٢
 فليس ألحد من الناس أن جيرح شعور غريه، قاصيًا كان أو دانيًا؟"راد بقوله: ما امل -٣
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 ما قيمة السمعة الطيبة لإلنسان؟ ومتى يفقد اإلنسان سمعته؟ -٤
 أعرب ما حتته خط ىف العبارة السابقة. -٥
 استخرج منها ما يأتى: -٦

ا.           - ا وآخر منقوصً  مفعوالً ألجله. –اسام مقصورً
ا -  نوعه وما حدث له. وبنيِّ فعالً مبنيّا للمجهول،  –نوعه.               وبنيِّ  ،مفعوال مطلقً
ا  –حملها من اإلعراب.        وبنيِّ نعتا مجلة  -  نوعه. وبنيِّ توكيدً
 ا وآخر معربًا.فعالً مبنيّ  -

 ."الشابان كالمها حيرتمان شعور اآلخرين" -٧
ا مرة. ثم  - ا ناسخً ة أخراأدخل عىل اجلملة حرفً  ، وغري ما يلزم.جعل كلمة (كال) لغري التوكيد مرَّ

 ."ال حيقق أهداف البالد إال الشاب املخلص" -٨
 أعرب ما بعد (إال). -

 ."(جنيهات) ٥(طالبة). ودفع كل طالب  ١٢(طالب) و ١٥قام فصلنا برحلة اشرتك فيها  " -٩
 ألفاظ عربية مع ضبط متييزها.اكتب األعداد ب -

 :"يا مواطنني أخلصوا لبالدكم" – "يا مواطنون أخلصوا لبالدكم " -١٠
 بنيَّ نوع املناد وإعرابه ىف اجلملتني. -

  بأسلوبك ىف فقرة واحدة عن احلرص عىل تقاليد مدرستك.عربِّ  -١١
 اضبط كل كلامت الفقرة السابقة بالشكل الكامل. -١٢

 

 

 
"  عليك أن تتخذ مرآتني، فتنظر ىف إحدامها مساوئ نفسك، فتصلح ما استطعت منهـا، وتنظـر ىف األخـر

عيوبـه عليـه، ومـن خفـى عليـه عيبـه  خفاءحماسن الناس، فتأخذ ما استطعت منها، فإنَّ من أشد عيوب اإلنسان 
غريه، فلن يقلع عن عيبه الذ ال يعرفه، ولن ينـال  وحماسنخفيت عليه حماسن غريه. ومن خفى عليه عيب نفسه 

 ."غريه التى (يبرصها) حماسن
 أهيام أفضل لك: أن تكتشف عيوب نفسك، أو يكتشفها اآلخرون؟ وملاذا؟ -١
 ."أهد إىلَّ عيوبى أمرأً رحم اهللا "قيل  -٢

 من قائلها؟ وهل هذا املنهج يتفق مع ما جاء ىف الفقرة السابقة؟ -
 عيبًا ىف صديق لك، فام الوسيلة املثىل لتقويمه؟ إذا وجدت -٣
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 استخرج من العبارة ما يأتى: -٤
 ضمريين خمتلفى املحل، مع بيان السبب. -
 ثالث معارف خمتلفة، وبني نوعها. -
 فعلني أحدمها معرب واآلخر مبنى. -
ا لناسخ.  -  نوعه. وبنيِّ خربً

 :"إنه لن خيفى عيبه ليستطيع معاجلته" -٥
  ما يلزم.جلملة للمثنى، وغريِّ اجعل ا -

 :"تغيب عنه حماسن غريه" – "خيفى عيب نفسه" -٦
 اربط اجلملتني بأداة رشط جازمة، وأعرب فعل الرشط. -

 :"يا الئم الناس متهل ىف لومهم" -٧
 اجعل اجلملة للمثنى املذكر وجلمعه، وأعرب املناد ىف احلالتني. -

 "إىل إصالح عيوهبماألذكياء أرشدهتم حماسن الناس " -٨
 نائب الفاعل فيها. وعنيِّ اجعل اجلملة مبنيّة للمجهول،  -

 ني.ساملوقع اإلعرابى ملا بني القو بنيِّ أعرب ما حتته خط، ثم  -٩
 .فقرة لصحيفة املدرسة توضح فيها التقويم الذايت للنفس ما هلا وما عليهااكتب  -١٠

 

 

خرهإن احلياة تتشكل عىل أرض مرص أمالً ىف أن يتحقق هلا ما  " ، فاألرض تتسع، والصحراء تزهر وتثمر، تدَّ
ر، ـليظهر وجـه مصـتأخذ  باحلق، وتعطى العرق  صحوةأن يصحو الضمري  إالَّ والطبيعة جتود.. ومل يبق من شىء 

قدِّ   ."م الشعب هللا وللوطن الكثريوالبدَّ أن يُ

 التى يمكن أن تتحقق هبا حضارة مرص املستقبل؟ما الوسائل  -١

 ."بالعمل والعرق والضمري ترقى األمم " -٢

 ما مد صحة العبارة السابقة، مع التطبيق عىل الواقع احلاىل ىف مرصنا العزيزة؟

 أعرب ما حتته خط فيها. -٣

 استخرج من العبارة السابقة ما يأتى: -٤

 .فعالً واجب التأنيث، مع بيان السبب -

 معرفتني خمتلفتني، مع بيان نوع كل معرفة. -
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 فعلني أحدمها منصوب واآلخر جمزوم، مع بيان عالمة اإلعراب. -

ا مجلة، وبنيِّ نوع اجلملة. -  خربً

 ."املواطن الصالح هو الذي يسعى لرقي بلده" – ٥

 ر واجلمع بنوعيه.عل العبارة السابقة للمثنى املذكاج -

 ."يرقى بمرص" – "يعطي جهده وحياسب ضمريه" – ٦

 اربط بني اجلملتني بأداة رشط جازمة. -

م الشعب للوطن الكثري" – ٧  ."يقدِّ

 ابن الفعل يف هذه اجلملة للمجهول، واضبط الفعل، ووضح نائب الفاعل. -

 ."إن العاملني عىل هنضة مرص مكافحون" – ٨

 صل (ما) بـ (إن)، واكتب اجلملة صحيحة. -

 ."وهكذا صحا ضمريه، وأيقن أن احلق سائد ومنترص"اكتب قصة يف فقرة واحدة تنتهي بقولك:  – ٩

 اضبط كل كلامت القطعة بالشكل الكامل. – ١٠

 

 
ان  وتنظيمإن حتقيق األمن الغذائي " مـن حـل املشـكالت املستعصـية التـي  لنتمكناألرسة مطلبان رضوريَّ
األجنبيـة التـي تنفـق عـىل االسـترياد،  العمالت، فتوفري الغذاء أمر حيوي لسد حاجة الشعب وتوفري أمتناتواجه 

 ."ن للحد من االنفجار السكاينووتنظيم األرسة صار (من ألزم) اخلطوات التي (ينبغي) أن خيطوها العامل
 ما املقصود باألمن الغذائي؟ وما العالقة بينه وبني االنفجار السكاين؟ – ١
 األمن الغذائي أمن اجتامعي اقتصادي سيايس، ما مد صحة العبارة السابقة؟ وملاذا؟ – ٢
 أعرب ما حتته خط يف العبارة السابقة. – ٣
 استخرج من العبارة: – ٤

ا، وفعالً معتل اآلخر. -  فعالً صحيحً
ا بعالمة فرعية. -  اسامً مرفوعً
 نوعني من  املعرفة خمتلفني. -

 ني القوسني من اإلعراب.بنيِّ موقع ما ب – ٥
 ."حتقيق األمن الغذائي وتنظيم األرسة مطلبان رضوريان" – ٦
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 أدخل عىل اجلملة فعالً يفيد االستمرار. -
 ."املواطن الصالح هيتم بام ينفع أمته ولن يقرص يف خدمتها" – ٧

 اجعل املبتدأ للمثنى املذكر مرة وللجمع مرة أخر، وغريِّ ما يلزم. -
 ."بارك الشعب خطوات احلكومة" – ٨

 ابن الفعل للمجهول، واضبط نائب الفاعل. -
 ."ليت الساعني حلل املشكالت موفقون يف سعيهم" – ٩

 صل (ما) باحلرف الناسخ، وغري ما يلزم. -
 ."يفوز برضا اهللا والناس" – "يؤدي واجبه بإخالص" – ١٠

 يلزم، مع إعراب جواب الرشط.اربط بني اجلملتني بأداة رشط جازمة، وغري ما  -
اكتب فقرة لإلذاعة املدرسية تتحدث فيها عن احلكمة وراء اجلهود املبذولة لتنظيم األرسة وربطهـا بـاجلهود  – ١١

 املبذولة يف ميدان األمن الغذائي.
 اضبط كل كلامت القطعة السابقة بالشكل الكامل. – ١٢
 ."تواجه –العمالت  –األرسة " – ١٣

 مفتوحة، والثالثة هباء. وضح العالمة املميزة لكل منها.مربوطة والثانية بتاء لمة األوىل بتاء انتهت الك -

 

 

العظيمـة  هليكن البناء هدفنا، بناء اإلنسان املرصي الذي أثَّرت فيه احلروب بويالهتا، فانعزل عن بعض قيم"
ا، ولعمله  شعبناالتي عرف هبا  شباب مرص أعيدوا ألمتنـا جمـدها،  فيا.. واعيًاحتى يعود لدينه مؤمنًا ولوطنه خملصً

ا، وإنَّ اآلمال (تعقد) عليكم، فكونوا أكثر نشاطًا، فالعمـل وسـيلتنا  ولتصبحوا أكثر إقباالً عىل العمل وأغزر إنتاجً
 ."إىل التقدم والرقي

 ."شباب اليوم أفضل من شباب األمس" – ١

 ما مد صحة هذا القول يف ضوء فهمك للفقرة السابقة؟ -

 احلرب دمار وختلف. اذكر بيت شعر من حمفوظاتك يشري إىل هذا املعنى. – ٢

 استخرج من العبارة ما يأيت: – ٣

ا، وأعربه            -  بدالً، واذكر نوعه. -اسامً منقوصً

ا، وعنيِّ  -  حكمه.مناد، وبنيِّ  - مميزه              متييزً

 عنيِّ املوقع اإلعرايب ملا بني القوسني. – ٤

;fÁÑÅi’\Öå]¬’\
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 أعرب ما حتته خط. – ٥

 أكمل اجلملة بمستثنى مناسب، وأعربه. –ال هيمل العاملون واجبهم إال...) " – ٦

 ."يا صاحب الرأي: اتَّق اهللا فيام تقول، وال تبتعد عن احلق لتنال التقدير" – ٧

 ما يلزم. اجعل العبارة للمثنى املذكر، وغريِّ  -

اكتب رسالة موجزة إىل أحد القادة الذين يشعلون نار احلرب يف مناطق خمتلفة من العامل، تبرصهم بأرضارهـا  – ٨
 وما جتنيه عىل البرشية.

 اضبط كل كلامت القطعة السابقة بالشكل الكامل. – ٩

 كتابة اهلمزة عىل السطر يف كلمة (بناء). -(أ ) علل ملا يأيت:  – ١٠

 اهلمزة عىل الواو يف كلمة (فؤاد).كتابة  -

 رسم اهلمزة يف كلمة (آمال). -

 (ب) هات من عندك ثالث كلامت مماثلة لكل كلمة مما سبق.

 

 

مراحل الوعي الفكري والبناء احلضاري هو اإلحساس باحلاجة إىل الزاد الثقايف، ولكـن أخطـر مـا  أهمإنَّ "
ـنافـل، وبُ  شـىءعن ذهنه، ونظرته إىل الثقافـة األصـيلة، عـىل أهنـا  الوعييواجه جيلنا (هو غياب) هذا  ه عـن دُ عْ

يسايروا هذه الرغبـة السـاحقة  إىل أن مؤلفو الكتباب، حتى أضحى طول الكتاب (خييف القارئ)، فاضطر تَ الكِ 
 ."فشاعت ظاهرة تلخيص الكتب

 ما مد صحة هذا القول يف ضوء فهمك للفقرة السابقة؟ "الكتاب خري صديق" – ١

 كيف يتحقق الوعي الفكري والبناء احلضاري؟ – ٢

 اقرأ الفقرة السابقة، ثم استخرج منها: – ٣

 لكل منهام.املوقع اإلعرايب  وبنيِّ ضمريين خمتلفي املحل،  -

ِ اسمني  -   موقع كل منهام من اإلعراب.، وعنيِّ مبنيَّنيْ

  صلته والعائد.اسام موصوالً، وبنيِّ  -

 فعالً من األفعال اخلمسة وأعربه. -

;fÁÑÅi’\Öç¡;ÓÄ]¢\
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  املوقع اإلعرايب ملا بني القوسني.عنيِّ  – ٤

 أعرب ما حتته خط. – ٥

 ."يأنس به" – "خيلو إىل نفسه مع كتاب" – ٦

 بأداة رشط جازمة، واكتب اجلملة صحيحة. اربط اجلملتني -

 ."شاعت ظاهرة تلخيص الكتب" – ٧

- .ة أخر ة، وبحال مرَّ  أكمل بمفعول مطلق مرَّ

٨ – .  يلخص الطالبُ القصصَ

  ما يلزم تغيريه.ابن الفعل للمجهول، وغريِّ  -

اء" – ٩ ا عىل أن يؤثر يف عقول القرَّ  ."إنَّ مؤلف الكتاب مل يعد قادرً

) وامجعه، وغريِّ ما يلزم تغيريه.ثَنِّ  -  اسم (إنَّ

ا دورها يف تنمية الـوعي الفكـري، وفضـلها  – ١٠ اكتب رسالة موجزة لصديق لك حتثه فيها عىل القراءة، موضحً
 عىل صاحبها.

 اضبط كل كلامت القطعة السابقة بالشكل الكامل. – ١١

 يدعو). –يسايروا  –(مؤلفوا الكتب  – ١٢

ح الفرق بينها.انتهت الكلامت ال -  سابقة بواو. وضِّ
 

 

 

اهللا ىف وطنكم أهيا الكتَّاب، وال هتدموا تارخيكم، وكونوا قدوة (هيتـد هبـا الشـباب) لكـيال ختـتلط اتقوا "

ا، وابتعدوا عـن هـذا اجلـدل العقـيم  حواركم، ويضيع منهم الطريق، وليكن األمورعليهم  واعيًا، ونقاشكم جمديً

املجتمع التى يئن منها. وأنتم يا معرش الشباب أمل أمتكم، فاعملوا هلا خملصني،  مشكالتالذ (تثريونه) وعاجلوا 

ا  ."وابنوا بالدكم لتصبح أعظم رفعة وأكثر تقدمً

 الكاتب؟ماذا يقصد باجلدل العقيم ىف هذا النص؟ وملاذا هنى عنه -١

د النص دور الكتَّاب والشباب ىف النهوض بالبالد. هل هناك أدوار أخر يمكن القيام هبا؟ اذكرها-٢  حدَّ
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 اقرأ العبارة، واستخرج منها ما يأتى:-٣

 ضمريين خمتلفى املحل، مع بيان السبب. -

 بدالً، وبنيِّ نوعه وأعربه . -

 منادي، واذكر حكمه اإلعرابى . -

ا، و -  مه اإلعرابى .ذكر حكامتييزً

ا ، وأعربه. -  اسامً منقوصً

 كلمة مبدوءة (بأل) الشمسية، وأخر مبدوءة (بأل) القمرية. -

 :"ال ينكر املخلصون حق بالدهم إال ..."-٤

 أكمل اجلملة بمستثنى مناسب، وأعربه.-

 أعرب ما حتته خط ىف العبارة، وعنيِّ املوقع اإلعرابى ملا بني القوسني.-٥

 (تلميــــذة)  ١٢ىل حفـــل عيـــد مـــيالد صـــديقهم، وكـــان عـــددهم ذهـــب تالميـــذ الفصـــل إ-٦

 (ساعة). ٣(تلميذ) وأمضوا معه  ١٣و

 جعل التمييز مما بني األقواس مع ضبطه.اكتب األرقام باحلروف، وا-

 اضبط كل كلامت القطعة السابقة بالشكل الكامل.-٧

ا من مقاالت الصحف واملجالت تتناول موضوع -٨ لتكون  "باء ىف النهوض بالبالدواآل دور الكتَّاب"امجع عددً

مادة صحفية لصحيفة املدرسة. هل يمكن أن تنظم مع زمالئك ىف مجاعة أصـدقاء املكتبـة لقـاء مـع أسـاتذة 

 املدرسة وأحد املفكرين املشهورين ملناقشة هذا املوضوع؟ وكيف؟ ..

 

 

ÅŒ’\Â;◊⁄¬’\Â;ÃÅ6\DÂCÎ;

 )للكاتب الكبري (نجيب حمفوظ

مـن العمـل ال  املثـاليقتىض مثاالً من العمل والسلوك يؤد إليه وحيققه. وهذا  ،( لكل عرص هدف عام "
يكفى أن يدعى إليه بالكلمة الطيبة والرتبية الرشيدة، ولكن أن يتجسد ىف قدوة رائدة ويتكرر ىف قيادات املجتمـع، 

ـا ىف الشـعب، جتنـى  ا عامّ ، ثمراتـهوعند ذاك فقط، يصبح للكلمة الطيبة فعلها وللرتبية أثرها) ويسمى املثال تقليدً
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ال كان اجلهاد هـو اهلـدف ىف صـدر اإلسـالم لنرشـ الرسـالة، فكـان العمـل طال الوقت أو قرص، وعىل سبيل املث
وصحابته، فتهيَّأ النجاح فيام يشبه املعجـزة. ومثـال  ملسو هيلع هللا ىلص املطلوب هو الشجاعة والفداء وهتيأت القدوة ىف الرسول

 حيث صممت مرص عىل نيْل اسـتقالهلا، قـام الرصـاع بـني أمـة صـغرية عـزالء وأكـرب ١٩١٩آخر نجده ىف ثورة 
اإمرباطورية عرفها التاريخ، فلم يكن اللجوء إىل القوة من جانب مرص  ، ولـذلك كـان العمـل املطلـوب هـو واردً

 د ذلك املطلب ىف زعيم الثورة، وتأثر الشعب بالقدوة فثار ثورته.، وجتسَّ التضحية
ا مـن وسنلقى هذا الرتابط املحكم بني اهلدف والعمل والقدوة ىف كل عرص بناء مـن عصـور التـاريخ ، بـدءً

عرص بناء اهلرم إىل عرص احلرب العظمى الثانية. ولعله من اخلري أن نسأل أنفسنا عن هدف هذه الفرتة من حياتنـا، 
ا ثمَّ  وال أظن أنَّ  ا ىف أنه بناء وطننا املرهق ىف مجيع أبعاده. وال اختالف أيضً يام يتطلبه ذلك من علم وعمل فة اختالفً

 وتضامن وصدق.
 ."م الطيب معناه وأثره. ويستجيب الشعب للنداء. وتتحقق املعجزة من جديدبذلك يصبح للكال

 ما العالقة بني اهلدف والعمل والقدوة كام صورها الكاتب؟-١
 .ثلثهاخلص القطعة السابقة ىف -٢
 استخرج من القطعة ما يأتى: -٣

 مصدرين مبدوءين هبمزة وصل.-
 السبب.كل األفعال املضارعة املنصوبة واملجزومة مع بيان -
 نائب فاعل.-
ا.- مً ا مقدَّ  خربً
 ا لناسخ.ربً سمية تقع خإمجلة -
 بدالً، وأعربه.-
 نعتني ملنعوت واحد.-

 "يسعى املجتهد إىل حتقيق اهلدف بالعمل"-٤
 ابن الفعل السابق للمجهول، وبني نوع نائب الفاعل.-

 أعرب ما حتته خط.-٥
 املرهق )؟ –ما مرادف كل من : ( شتى -٦
 الطيب )؟ –اختالف  – ما مضاد كل من: ( عزالء-٧

 ضع كالّ من هذه الكلامت ىف مجلة من إنشائك؟-
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 كيف تكشف ىف معجمك عن معنى كلمة (رائدة)؟-٨
كتب فقـرة اختَّري إحد الشخصيات التى تكون بمثابة القدوة ىف حياتك. ثم بنيِّ أهم معايري القدوة فيها، و -٩

 ىف هذا املوضوع.
 شكل الكامل.اضبط كل الكلامت التى بني القوسني بال-١٠
 يؤد: .....، ..... رائدة: ......، ..... اللجوء: ......، ......-١١

 ( أ ) علِّل لكتابة اهلمزة ىف الكلامت السابقة عىل هذا النحو.

 ( ب ) اكتب أمام كل كلمة كلمتني عىل غرارها.

 

 

CÏfiÁÅ∏\;Ì…;‡]â›¸\D;
 لألستاذ الدكتور (إبراهيم مدكور)

احلضارة، وشارة املجد والسلطان، ولكل حضارة مدهنا، وربام اقترص تـاريخ أمـة عـىل حيـاة  رمز( املدن  "

ر عىل الزمن، وجاوز حياة أمة بعينها، وربط التاريخ القديم بالتـاريخ  مدينة أو مدينتني من مدهنا. ومن املدن ما عمَّ

ر ـ، ويمصـاملـدناإلسالم دعوته أخـذ يؤسـس  رـنشالوسيط واحلديث. كأثينا، وروما، واإلسكندرية). ويوم أن 

 "الفسـطاط"، ومها مدينتان هلام تاريخ حضار وثقاىف زاهر، وتلتهام "البرصة"و "الكوفة"األمصار، فأسس أوال 

، ولكل واحدة منهام دور حضار كبري، وىف أخريات الثلث األول من القـرن الثـانى للهجـرة أسـس "والقريوان

سالمى مجيعه وىف منتصف القرن الرابع اهلجر أنشأ التى أصبحت العاصمة الكرب للعامل اإل "بغداد" "املنصور"

، وكأنام شاءوا أن ينافسوا هبا بغداد، وىف آثارها الباقية ما يسجل صـنيع مـن تولـوا "يةزِّ املعالقاهرة " "الفاطميون"

نرعـه إىل مجال الفن اإلسالمى وروعته، ومما يؤسف له أننـا مل  أن نشريأمرها من حكام ووالة، ولسنا ىف حاجة إىل 

 ."حق رعايته، وكم قضينا عىل مبان وأحياء كانت تراث املاىض وذخر احلارض

 املدن رمز احلضارة. ماذا يقصد الكاتب بذلك؟-١

 .ثلثهاخلص القطعة السابقة ىف -٢

 استخرج من القطعة ما يأتى:-٣

ا، ثم أعرهبام.- ا وآخر جمزومً ا منصوبً  مضارعً

ا، وأعربه.-  توكيدً
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 منصوبًا، وبني سبب النصب.فعالً من األفعال اخلمسة -

 نعتني ملنعوت واحد.-

، وآخر مبنيّا عىل الفتح.- مِّ  فعالً مبنيّا عىل الضَّ

 أعرب ما حتته خط:-٤

 "كم قضينا عىل مبان وأحياء كانت تراث املاىض وذخر احلارض"-٥

 ما نوع (كم)؟ وما نوع متييزها؟-

 "مما يؤسف له أننا .............."-٦

ا مناسبًا،-  اضبطه بالشكل.و ضع خربً

 ما مرادف كلمة (شارة)؟ وما عكس كلمة (زاهر)؟ وما مفرد كلمة (والة)؟.-٧

 ضع كال من هذه الكلامت ىف مجلة من إنشائك.-

 كيف تكشف ىف معجمك عن معنى كلمة (احلضارة)؟-٨

 اضبط كل الكلامت التى بني القوسني بالشكل الكامل.-٩

 

 

;Ck]ep\Ê’\Â;–ÊŒ¢\D;
 لألستاذ الكبري (عباس حممود العقاد):

ألنَّ البلـد  ؛ىف تفسري هذه احلقيقة الواضحة صعوبة(إذا كثرت املطالبة باحلقوق قلَّ العمل بالواجب. وال "

الذ يعمل فيه كل إنسان واجبه ال يضيع فيه حق من احلقوق، وال تـدعو فيـه احليـاة إىل املطالبـة هبـا أو الشـعور 

 بنقصها).

ا يكثر فيه املطالبون بحقوقهم، فخري ما تنفع به ذلك فإذا رأين أن تـذكره بواجباتـه، وأن تكـرر لـه  البلدا بلدً

عليك بالواجب ودع احلقوق تسعى إليك بغـري "واحدة يقرؤها ىف كل مكان، يسمعها ىف كل مناسبة، وهى  ةحكم

 -يقوده، وهلذا اسـتطاع أن يقـوده  وهو أخرب الناس بالوطن الذ -. قال ىل سعد زغلول، ىف بعض أحاديثه "عناء

 ."إن آفتنا الكرب أننا ال نحمل تبعاتنا، وأننا نحاسب غرينا عىل واجباهتم وال نحاسب أنفسنا عىل واجباتنا"قال: 

;fÁÑÅi’\äŸ]£\;Öç¡
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له أن اإلنسان ال يعمل لنفسه دون  وال يعيش بمصلحته دون مصالح  غريهواملحور الذ يدور عليه األمر كُ

ك فهو إنسان عليه واجبات وله حقوق، ولن يكون له حـق يطالـب بـه، إذا قرصَّ ىف أداء أهل وطنه. فإذا كان كذل

هى التى تعنيه وتستغرق جهوده فليس له حقوق، وال لوم  وحدهاالواجب املفروض عليه، أما إذا كانت مصلحته 

عيه  ."عىل أحد إذا فاته احلق الذ يدَّ

 جبات؟بني احلقوق والوا –تب اىف رأ الك –ما العالقة -١

 خلص املوضوع السابق ىف ثلث حجمه.-٢

 استخرج من القطعة ما يأتى:-٣

 فعلني مضارعني منصوبني بأداتني خمتلفتني.-

 بدالً، واذكر املبدل منه وأعربه.-

 اسام لـ (ال النافية للجنس) وأعربه. -

ا بعالمة رفع فرعية.-  فاعالً مرفوعً

ا ، وأعربه.-  نعتًا مفردً

 حاالً مجلة، وأعرهبا.-

 "كثرت املطالبة باحلقوق قلَّ العمل بالواجبإذا "-٤

ا، وأدخل عليه أداة رشط جازمة تدل عىل الزمان.-  اجعل فعل الرشط ىف هذه اجلملة مضارعً

 "فتنا الكرب أننا ال نحمل تبعاتناآإنَّ -٥

 بنيِّ سبب كرس مهزة ( إن ) وفتحها ىف ( أننا ).-

 أعرب ما حتته خط:-٦

 ."مل تبعاتنا.. إن آفتنا الكرب أننا ال نح "-٧

 بني ما ىف العبارة السابقة من خيال.-

 آفات )؟ –ما مرادف كلمة ( نحمل )؟ ما مفرد كلمتى ( تبعات -٨

 ضع كال من هذه الكلامت ىف مجلة من إنشائك.-

 ىف أ مادة تكشف ىف معجمك عن معنى كلمة (تستغرق)؟-٩

 اضبط كل الكلامت بني القوسني بالشكل الكامل.-١٠
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 قال األستاذ (مصطفى السباعى):

ال خيتصم إليه اثنان). أتر هذا  سنةىف خالفته عمر للقضاء بني الناس .. قالوا: فمكث عمر  أبو بكرف لَّ كَ "

ألن الناس ىف عهد عمر مل تكن طبائعهم من طبائع البرش التى ختتلف وتتنازع، أم تر ذلك ألن الناس ىف عهد عمر 

الـذ حيجـز كـل واحـد مـن  الصـدقمل يكن هلم يشء خيتصمون عليه ويتنازعون؟ كال ال هذا وال ذاك. وإنام هو 

صف من نفسه إذا ف لنفسه كام يشتهى، بل يصوره كام هو ىف الواقع واحلق، فإذا هو يناملتنازعني عن أن يصور اخلال

ااحلق إذا كان  دّ رَ يَ كان ظاملًا، وَ  ، ويتسامح إذا كان جمنيّا عليه. وهبذا مل حيتج الناس إىل عمر ليقىضـ بيـنهم فـيام معتديً

 كانوا فيه خيتلفون.

ا ىف أعامق التاريخ، ونحن كنا نشاهد حتى األمس القريب كيف كان النـاس يتعـاملون  وما بالنا نذهب بعيدً

وال سندات. كان التاجر يسافر من حلب إىل دمشق ىف  بالثقة، يتبايعون بالصدق، فال أيامن وال مواثيق وال صكوك 

الطرقات غري آمنة مـن اللصـوص واملجـرمني.  عرص مل يكن فيه غري اجلمل والبغل واحلامر وسيلة للسفر، وكانت

ومع هذا فلقد كان التجارُ هيرعون إليه حيث سفره حيملونه أكياس الذهب ليسلمها إىل عمالئهـم ىف دمشـق، مـن 

ا يعلنون اإلفـالس  ا تنكر، وأمواالً هتدر، وجتارً ا، وإننا لنر اليوم بأعيننا حقوقً غري أن يأخذوا منه إيصاالً أو توقيعً

اتني احلـالتني لبنـوك واملصـارف. فهـل تـر سـببًا هلـل ما قدموه ألصحاب األموال من رهن وتوثيـق ىف ارغم ك

ا الكذب ىف عهـدنا؟ ..  املتباينتني، بني األمانة ىف عرص آبائنا، واخليانة فُشوّ ىف عرصنا، إال كثرة الصدق ىف عهدهم وُ

 م وأعامهلم.ولعل أصدق ميزان لرقى أمة من األمم، صدق أفرادها ىف أقواهل

 اخرت عنوانًا مناسبًا للقطعة السابقة.-١

 .ثلثهاخلص القطعة السابقة ىف -٢

 استخرج من القطعة ما يأتى:-٣

ا هبمزة وصل.ا-  سامً مبدوءً
ا- ا مرفوعً  رفع أصلية، وآخر بعالمة رفع فرعية. بعالمة مضارعً
ا مبينا سبب النصب، وعالمة- ا مبينا سبب اجلزم، وآخر منصوبً ا جمزومً  النصب. مضارعً
ا شبه مجلة لفعل ناسخ.-  خربً
 مجلة ال حمل هلا من اإلعراب، مبينا السبب.-

;fÁÑÅi’\ãÄ]â’\;Öç¡
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 حاال، وأعرهبا.-
 نعتا مجلة فعلية.-

 أعرب ما حتته خط.-٤

ا ىف أعامق التاريخ"ما اخليال ىف قوله: -٥  ؟"ما بالنا نذهب بعيدً

 الكذب )؟ –ما مضاد كل من: ( اخليانة -٦

 السياسة )؟ –كلمتى ( اإلفالس ىف أ مادة تكشف ىف معجمك عن معنى -٧

 كتب فقرة تبني فيها دور الصدق ىف رقى األمم وتقدمها.ا-٨

 اضبط كل الكلامت التى بني القوسني بالشكل الكامل.-٩

 آبائنا ) –علل لكتابة اهلمزة املمدودة ىف كلمتى: (آمنة -١٠

 ثم اذكر مثالني عىل غرار كل كلمة مما سبق.

 

  

;◊·DCZÏ÷“çŸ;g]eç÷’;
 قال الكاتب الكبري األستاذ ( نجيب حمفوظ )

يشـبع خيالـه  يءبحنان أبويه، وغـذاء حسـن، وهلـو بـر( دعونا نتصور أن الطفل ىف بالدنا يسعد ىف بيته  "
اويوقظ روح االبتكار فيه ) . وإنه جيد بعد ذلك ىف مدرسته  اصحيّا وتعليامً  جوّ ووطنيـة ، وتربية رشيدة دينيـة مفيدً

ا السـتعداده، وأنـه يؤهـل بحـق حليـاة  ا أنه يوجه تبعً ا، ولنتصور أيضً وإنسانية، ورياضة بدنية، ونشاطًا فنيّا متنوعً
ا بالنجـاح عـىل قـدر اجتهـاده، وبإشـباع  عملية ناجحة عىل سبيل حرفة أو مهنة. وأن املستقبل ينبسط أمامه واعـدً

ا أننا عند مراهقته نغري من معاملتنا له. فنعتـربه حاجته األساسية كالزواج ىف نطاق املتاح من  إمكاناته. لنتصور أيضً
ا ىف الرأ واحلوار، نرشكه ىف مسئوليات البيت واحلياة، باعتباره الوريث الرشعى هلام، وأنه عامّ قريب سيتسلم  لنا ندّ

ح له جمال التعبري والعمـل فيهـا،. مراكز التوجيه والقيادة. فنحرتم رؤيته ىف مجيع الشئون الوطنية والسياسية. ونفس
ولنتصور بعد ذلك أننا قدمنا له من حياتنا اخلاصـة والعامـة نـامذج طيبـة ىف اجلـد واالجتهـاد واألمانـة والرشـف 

 واحرتام حقوق اإلنسان.
احلقيقية. هى مشكلة الكبـار من أجل ذلك أقول لكم إنه ال توجد مشكلة خاصة بالشباب، ولكن املشكلة 

ين للرشد والنضج. واملامرسني ألسباب التوجيـه والقيـادة ىف املجتمـع، املشـكلة هـى مشـكلة الكبـار ومـا زاحلائ
يصنعون بمجتمعهم، وما يضيفون إىل احلياة من مجال أو قبح، وما يعتنقون من مبادئ يعاملون هبا اآلخـرين، هـم 

;fÁÑÅi’\√d]â’\;Öç¡
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 ."ميديا سوداء، أو تراجيديا داميةالذين يصنعون الدراما اإلنسانية، فيجعلون منها ملحمة بطولية، أو كو

 ما املشكلة التى يواجهها الشباب من وجهة نظرك؟-١

 .ثلثهخلص املوضوع السابق ىف -٢

 استخرج من القطعة ما يأتى:-٣

ا مجلة فعلية حلرف ناسخ.-  خربً

 حاال مفردة، ثم أعرهبا.-

ا مبيَّ - ا بعالمة رفع فرعية، وآخر جمزومً ا مرفوعً  نا السبب.مضارعً

 ا.نعتا منصوبً -

 ا عىل حذف النون.مبنيّ  أمرفعل -

منا له من حياتنا اخلاصة والعامة نامذج طيبة"-٤  :"ولنتصور بعد ذلك أننا قدَّ

َ فتحت مهزة ( أن ) ىف اجلملة؟ -
 اذكر خربها، وبني نوعه. -ملِ

 ما موقع عبارة ( من حياتنا اخلاصة والعامة ) من اإلعراب؟-

 رب ما حتته خط.عأ-٥

 يوقظ روح االبتكار فيه ).ما اخليال ىف قوله: ( -٦

 ما مرادف كلمة ( حيظى ) ؟ وما عكس كلمة ( اجلد )؟-٧

 ضع كال من هاتني الكلمتني ىف مجلة من إنشائك.-

 ىف أ مادة تكشف ىف معجمك عن معنى كلمة ( يضيفون )؟-٨

 خلص ىف مخسة أسطر أهم مقومات الرتبية الرشيدة، كام جاءت ىف النص.-٩

 القوسني بالشكل الكامل.اضبط الكلامت التى بني -١٠

 يؤهل ). –رؤيته  – يءبر –( الشئون -١١

 ( أ ) علل لكتابة اهلمزة عىل نربة ىف الكلمة األوىل.

 وعىل السطر ىف الكلمة الثانية. وعىل الواو ىف الكلمتني الثالثة والرابعة.

 ( ب ) هات من عندك كلمتني عىل غرار كل كلمة مما سبق
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 كتب األستاذ (صالح عبد الصبور):

ا من سوء الثروة فحسـب، ولكنـه نـاتج مـن الفقرإن عذاب اإلنسان األكرب هو  "(  ، ولكن الفقر ليس ناجتً

ا حني نر أن مشكلة الفقـر قـد جتـاوزت اإلنسانيةسوء توزيع  ، وىف عامل كعاملنا احلديث يتبد هذا املعنى واضحً

أن الرصاع اآلن ال يدور بني طبقات خمتلفة، ولكنـه يـدور بـني  ال شك فيه ، فمام نطاق األفراد لتشمل نطاق األمم

 طبقتني خمتلفتني من الدول، مها الدول الغنية والدول الفقرية ) .

وخطيئة الفقر األوىل هى أن حيرم احلياة من معناها، فإذا كـان البحـث عـن العلـة والغايـة ىف احليـاة بحثـا 

ا، فمام ال شك فيه أن خيلـع عـىل ومن واجب اإلنسان أن جيعـل حياتـه القصـرية عـىل األرض مثمـرة،  أنَّ  مستغلقً

فوضاها وتناقضها لونا من حسن القصد، وأن يعمق سطحيتها بابتكار معان وإشارات جتعلها أكثر معقولية، ولكن 

ن متد برصـها ىف إنسـانية طرق من االجتهاد حتاول أ ةهذا كله ال يتحقق إال إذا أصبح اإلنسان إنسانا. إن هناك ثالث

 ."اإلنسان لتساعده عىل جتاوز ذاته، كى يستطيع بعد ذلك أن يعطى حلياته معنى، هى الدين والفلسفة والفن

 اخرت عنوانا مناسبًا للقطعة.-١

 ما الطرق التى تساعد اإلنسان عىل جتاوز ذاته، ليستطيع أن يعطى حلياته معنى كام أوضح الكاتب؟-٢

 يأتى: استخرج من القطعة ما-٣

 ثالثة أفعال منصوبة بأدوات نصب خمتلفة، ثم أعرهبا.-

 نوعه. بنيِّ أعربه، ثم وا مشتقّ -

ا.-  نعتًا مفردً

ا ، وأعربه.-  متييزً

 حاال مفردة، ثم حوهلا إىل حال مجلة وأعرهبا.-

 ."جيعلها أكثر معقولية" – "يعمق سطحيتها"-٤

 عالمة اجلزم. بنيِّ اجعل كال من هاتني اجلملتني جواب رشط جازم ىف مجلة من إنشائك. ثم -

 أعرب ما حتته خط:-٥

;fÁÑÅi’\flŸ]m’\;Öç¡
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 استخرج من القطعة: استعارة، مبينا نوعها وأثرها ىف املعنى.-٦

ما مرادف كل من : (  -٧  خيلع ) ؟ – يتَبدَّ

 االجتهاد ) –ما عكس كل من ( الفوىض -

 ىف مجل من إنشائك. من هذه الكلامت ادخل كالّ -

 كيف تكشف ىف معجمك عن معنى كلمة ( ابتكار )؟-٨

 خلص النص السابق ىف مخسة أسطر.-٩

 اضبط الكلامت بني القوسني بالشكل الكامل.-١٠

 علل لكتابة اهلمزة عىل ياء ىف كلمة (خطيئة).-١١

 ثم اذكر ثالث كلامت عىل نمطها.

 

 )Ïzz∆�÷’\( 

 الدكتور (أمحد أمني): لألستاذ الكبري
من اجلملة أكثـر  تستنتجمن أسباب وقوع الناس يف اخلطأ اللغوي، عدم دقتهم يف االستنتاج، فهناك عقول "

فاستنتجت منهـا أين  الغول مرعبإن  :إذا قلت –وكالمها خطأ  –مما يلزم، وهناك عقول تستنتج منها أقل مما يلزم 
 الشـىء، فقد أخطأت، واستنتجت أكثر ممـا يلـزم، ألن اخليـال قـد يرعـب، ولـو مل يكـن موجودأقول: إن الغول 

ا. وإذا حدثتك عن فرس بأنه أشهب، فاستنتجت أين أقول: إنه موجود، كان اسـتنتاجك صـحيحا. ومـن  موجودً
ا عىل اجلمل، بـل دال ق بني القضيتني وليس األمر مقصورً ـ لـة األلفـاظ عـىل املعـاينالناس من ال يفرِّ دَّ ختتلـف جِ

الفـالح  عنـداالختالف بني األشخاص بحسب مدنيتهم وثقافتهم وعقليتهم، وإذا قلت: (كريس) مل يكـن معنـاه 
، وكذلك الشأن يف كلمة (بيت) و(دوالب) و(رسير) إذا قلت: (علم احلساب) املتحرضالقروي كمعناه عند املدين 

عنى الذي يفهمه العامل بالرياضيات، وهكـذا. وهـذا مـا جيعـل فمفهومها عند الصانع املتعلم تعلامً بسيطًا، ليس بامل
ا. ومـن أسـباب ذلـك عـدم داللـة  ا صـحيحً الناس إذا اختلفت مدنياهتم وعقلياهتم وثقافتهم، ال يتفامهون تفامهً
ا  األلفاظ عىل معان واحدة يف الرءُوس املختلفة، وال تصدق أن معاجم اللغة تستطيع أن ترشح داللة األلفاظ رشحً

ا، فلكل  ا صحيحً هالة غري معناها األصيل يعجز املعجم عن رشحها. فدنيا األطفال التي تعـني عـىل رشح  كلمةتامّ
األلفاظ غري دنيا الرجال، ودنيا الفالح غري دنيا املتمدن، ودنيا اجلاهل غري دنيا العامل، وكلُّ يفرس األلفـاظ حسـب 

 ."دنياه
 لغة الفرد وثقافته؟بني  –يف رأي الكاتب  –ما العالقة  – ١
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 .ثلثهخلص املوضوع السابق يف  – ٢
 استخرج من القطعة ما يأيت: – ٣

ا، وأعربه. -  مقصورً
 مجع تكسري، ثم هات مفرده، وأعربه. -
ا حلرف ناسخ، وآخر مجلة، ثم أعرهبام. - ا مفردً  خربً
 نعتًا مجلة، وأعرهبا. -

ا مبتدأ خربه حمذوف وجوبًا، ويف الثانيـة تكون يف إحداه يف ثالث مجل، بحيث(اللغة) : استخدم هذه الكلمة  – ٤
ا. ا ملبتدأ حمذوف وجوبً ا، ويف الثالثة خربً  مبتدأ حذف خربه جوازً

ا " – ٥ اإن معاجم اللغة ال تستطيع أن ترشح داللة األلفاظ رشحً  ."تامّ
ا رصحيًا، وبنيِّ موقعه. - ل مصدرً  ضع بدل املصدر املؤوَّ

 أعرب ما حتته خط: – ٦
 االختالف)؟ دَّ ختتلف جِ  –مرادف كل من: (أشهب ما  – ٧
 استخرج من القطعة: – ٨

ا، ثم حوله إىل أسلوب إنشائي، وبنيِّ الفرق بني األسلوبني.  أسلوبًا خربيّ
 كيف تكشف يف معجمك عن معنى كلمة (املتقدم)؟ – ٩

 اكتب فقرة واحدة عن أمهية اللغة يف حياة املجتمع. – ١٠
 

 

ÏËd2’\Â;IIÎˆ]e∏\;‹Å¡;

 للكاتب الكبري األستاذ (نجيب حمفوظ):
(الرتبية قوة شديدة الفعالية، باقية األثر، تتكفل ببناء املواطن املنشود منذ النشـأة األوىل، ولعلـك مل تـنس  "

وإعـادة بنـاء الضجة التي اجتاحـت منـذ قريـب أجهـزة اإلعـالم واملجـالس القوميـة حـول اإلنسـان املرصـي، 
 شخصيته)..

فهل يا تر ترمجت الضجة إىل منهج تربوي يف مدارسنا؟ وسنجد يف الرتاث ما يؤيد الرتبيـة الرشـيدة مـن 
بذور كريمة مؤثرة، ويعني عىل تصوير الناشئ يف الصورة التي يتطلبها العرص، فعلينا أن نغرس يف النفـوس حـب 

ق لالكتشـاف واالخـرتاع، والتسـامح األصـيل مـع خمتلـف ولشواملعرفة، وا العلمالعمل، وحب  وتقديرالوطن 
ث عليـه دون حيـر الديني املستنري ما يؤيد ذلـك والعقائد والديانات ومن حسن التوفيق أننا سنجد يف الدين والفك

افتعال أو حتايل بالنصوص الرصحية واألخبار الصادقة، وما أمجل أن تنسجم مطالب الدنيا والدين، فيصبح الفكـر 
ا  أسسعلم والعمل وسائر وال احلضارة احلديثة، فرائض دينية وبيِّنات عىل اهلد والتقو، وأن يستوي املؤمن رمزً

لف عن جمراها، وال ينحرف عـن غاياهتـا اإلنسـانية النبيلـة، مثـاالً لإلنسـان ختلحضارة املتجددة مع الزمان ال يل
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ب من يتجانس معه ويتعاون معه، كام حيب من خيالفـه امللتزم، صادق الضمري الذي يألف ويؤلف، حي اجلادالعامل 
لو تعاون معه، طاملا قام التعاون عىل االحرتام املتبادل يف رعاية حقوق  اإلنسان... أجل إن الرتبية ال جتود بآثارهـا 

 ."األجيالبني يوم وليلة، ولكنها تبقى مع الزمن وتتوارثها 
 الكاتب.بنيِّ نوع الرتبية التي أشار إليها  – ١
 .ثلثهخلص املوضوع السابق يف  – ٢
 استخرج من القطعة ما يأيت: – ٣

 ا حلرف ناسخ، وبنيِّ نوعه.خربً  -

 
 أسلوب تعجب، ثم أعربه. – 

ال، ثم أعربه - ا مؤوَّ  مصدرً
 

 ات، ثم بنيِّ نوعها.قثالثة مشت - 

 فعالً مبنيّا للمجهول، ثم اذكر نائب الفاعل. -
ا،  - ا جمزومً  ثم بنيِّ سبب جزمه، وآخر منصوبًا، مع ذكر السبب.مضارعً
ا، واذكر مثناه. -  اسامً ممدودً

 ."ولعلك مل تنس الضجة التي اجتاحت أجهزة اإلعالم" – ٤
 احذف (مل) من اجلملة، وأعد كتابتها. -

 ."ما أمجل أن تنسجم مطالب الدنيا والدين" – ٥
ا آخر من أساليب الت -  عجب.استخدم هلذه اجلملة أسلوبً

 أعرب ما حتته خط: – ٦
 ."ما الرتبية إال قوة تتكفل ببناء املواطن املنشود" – ٧

اضبط كلمة (قوة) وبني سبب الضبط، ثم اجعل (غري) مكان (إال)، واضـبط كلمـة (غـري)، مبيِّنـا سـبب  -
 الضبط.

 اضبط الكلامت بني القوسني بالشكل الكامل. – ٨
 جتود)؟ وما مفرد كلمة (عقائد)؟ –بيِّنات)؟ وما عكس كل من: (تنسجم  –ما مرادف كل من (تتكفل  – ٩

 من هذه الكلامت يف مجلة من إنشائك. ضع كالّ  -
 احلضارة). –كيف تكشف يف معجمك عن معنى كلمتي (تنسجم  – ١٠

 
  

مطابع زمزمالمطابع األمیریة



2016 -2017اللغة العربية - ال�صف الثالث الثانوى -239- - ٢٣٩ -                       الصف الثالث الثانوى         –اللغة العربية 

 

)CZ€÷¡;Ï∆’;ÏËdÖ¬’\;◊· 

 للكاتب األستاذ (أمحد سليم سعيدان):

اللغة ظِلُّ أصحاهبا، إن تقدموا تقدمت، وإن تأخروا تأخرت. وليس هناك لغة هـي بطبيعتهـا لغـة علـم، "
 قد ينشط فينمـو فيـه العلـم، وتنمـو وأخر هي بطبيعتها عاجزة عن احتواء العلم، أو أداء معانيه، ولكن املجتمع

ع فيقف فيه نمو العلم، وتدخل فيه اللغة مرحلة مل املجتمأو قد خي لغته للتعبري عام يستحدثه نمو العلم من أفكار، 
بات كسبات النبتة يف فصل اخلريف، جتف أطرافها وتتساقط األوراق.  سُ

افإن لقينا يف العربية   أعـرق، فذلك عجز العرب، أما العربية فذات ماضٍ عريـق يف العلـم، بـل هـي عجزً
أدب، محلـت العربيـة لـواء العلـم واحلضـارة، مل اللغات احلية قاطبة، فمن قبل أن تصبح لغات اليوم لغات علم و

تعجز ومل هتن، حتى غدت مرضب مثل اللغات التي عارصهتا، ولكن ضـعف العـرب ووهـنهم عاقـا نمـو اللغـة 
 وتطورها.

 عىل لسان العربية قال (حافظ إبراهيم)، رمحه اهللا:

ـــابَ اهللا  ـــعْتُ كِتَ سِ ـــاوَ ظً ـــة لَفْ غاي  وَ

 

ــا  *** مَ ــقتُ وَ ــاتِ  ضِ ظَ عِ ــهِ وَ ــنْ آي بِ  عَ

 
 فكيف أضيقُ اليـوم عـن وصـف آلـةٍ 

 

ــــات! *** ــــامءٍ ملخرتع ــــيق أس  وتنس

يف العلم، وال هو قضية جدليـة، تـربز إلقـاء ذاك  الراسخونوليس يف هذا الذي قلته رس خفي، ال يعلمه إال  
 ."هل العربية لغة علم؟"السؤال، لو كان املقصود من السؤال هو املعنى الظاهر الذي حتمله الكلامت األربع 

 املقصود يكمن يف بيت الشعر السابق.

ــــات! *** فكيف أضيقُ اليوم عن وصف آلةٍ  ــــامءٍ ملخرتع ــــيق أس  وتنس

ة املستحدثة، ذلك أن العلم احلديث والتكنولوجيا اللـذين إننا نجابه بسيل   جارف من املصطلحات احلضاريَّ
صنعتهام وتصنعهام عقول غري عربية وهذه األلفاظ واألسامء والتعبـريات ال تقترصـ عـىل التكنولـوجيني، ولكنهـا 

 تسمع يف السوق والشارع واملطبخ والبيت، وكل جوانب احلياة اليومية.
 مسئولة عن ختلفها؟ وضح رأي الكاتب.هل اللغة  – ١
 ما موقف اللغة العربية من املصطلحات العلمية املستخدمة يف رأيك. – ٢
 استخرج من القطعة ما يأيت: كل مضارع منصوب، وكل مضارع جمزوم، ثم بنيِّ سبب النصب واجلزم. – ٣
 ."ال يعلمه إال الراسخون يف العلم" – ٤
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 راب؟ما موقع (الراسخون) من اإلع -
 بني نوع (ال) يف اجلملة. -

 ."املصطلحات –اللغة " – ٥
استخدم كل كلمة يف مجلتني، بحيث تكون يف األوىل اسامً لفعل من أفعال الرشـوع، ويف الثانيـة بعـد (ال)  -

 النافية للجنس.
 أعرب ما حتته خط يف القطعة السابقة: – ٦

ظًــا  – ٧ ــعْتُ كِتــابَ اهللا لَفْ سِ غايــةوَ  وَ

 

ــاتِ  *** ظَ عِ ــهِ وَ ــنْ آي بِ ــقتُ عَ ــا ضِ مَ  وَ

 بني ما يف البيت السابق من تعبري مجايل. - 
 ضقت)؟ –ما مرادف كل من : (وسعت  – ٨

 هات مجع كلمة (لواء). -
 من هذه الكلامت يف مجلة من إنشائك. ضع كالّ  -
 النائية)؟ –وهن  –ما عكس كل من : (سبات  -

 (املخرتعات)؟ كيف تكشف يف معجمك عن معنى كلمة – ٩
من مكتبة املدرسة اقرأ أحد الكتب التي تناولت موضوع اللغة العربية والقضايا املعـارصة، واكتـب يف هـذا  – ١٠

 املوضوع فقرة واحدة.
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